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ÖZET 

Özdin, D. (2011). Ondansetron hidroklorür’ün transdermal iyontoforetik 
geçişinin incelenmesi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik 
Teknoloji ABD. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. 

Ondansetron, özellikle kemoterapi/radyoterapi uygulamalarında ortaya çıkan 
bulantı ve kusmanın önlenmesi/tedavi edilmesinde kullanılan seçici serotonin reseptör 
antagonistidir. Ondansetron’un girişimsel olmayan alternatif uygulama yolları ile 
verilmesi; hasta uyuncunun düzeltilmesi ve biyoyararlanımının arttırılması açısından 
önemlidir. Transdermal iyontoforez düşük elektrik akımı ile ilaç moleküllerinin deriden 
geçişini sağlayan fiziksel bir yöntemdir. Elektromigrasyon ve elektroozmoz olmak 
üzere iki temel iyontoforetik geçiş mekanizması vardır. 

Bu tez çalışmasının amacı; ondansetron’un konvansiyonel uygulamalarına 
alternatif iyontoforetik transdermal sisteminin geliştirilmesine yönelik, deriden geçişini 
etkileyen parametrelerin incelenmesi ve geçiş mekanizmalarının aydınlatılmasıdır.  

Bu kapsamda ondansetron’un iyontoforetik geçişi; donördeki ondansetron 
konsantrasyonu, rekabetçi iyonların varlığı ve türü, donör pH’sı, tekli iyon koşulu, akım 
yoğunluğu/uygulama süresi parametreleri ile değerlendirildi. Ondansetron’un geçiş 
mekanizmalarını aydınlatmak için elektroozmoz belirtecinin (parasetamol) 
anodal/katodal elektroozmotik geçişi incelendi. Ayrıca, ondansetron’un post-
iyontoforetik geçiş davranışı incelendi. İyontoforetik sistemin terapötik etkinliği ilacın 
farmakokinetik verilerine dayanarak hesaplanan hedef geçiş hızına ulaşılmasına göre 
değerlendirildi. 

Elde edilen veriler, ondansetron’un ana geçiş mekanizmasının elektromigrasyon 
olduğunu göstermiştir. Özellikle, ondansetron’un donördeki konsantrasyonu 
düşürüldüğünde, derinin katyonlara karşı seçici geçirgen özelliğini koruduğu ve anodal 
elektroozmozun baskın olduğu saptanmıştır. Ancak, donördeki konsantrasyonu ve 
uygulanan akım yoğunluğu arttırıldığında; ondansetron’un lipofilik özellikteki katyonik 
yapısından dolayı derinin negatif yükleri ile sıkı bağlandığı, deride biriktiği ve derinin 
yükünü nötralize ettiği gözlenmiştir. Ayrıca donör konsantrasyonunun artışıyla, derinin 
seçici geçirgen özelliğinin ters yönde değiştiği ve elektroozmotik akış yönünün katot-
anot yönünde gerçekleştiği görülmüştür.  

Sonuç olarak, ondansetron’un transdermal iyontoforetik geçişinin optimizasyonu 
karmaşık ve çok yönlü bir yaklaşımı gerektirmektedir. Diğer taraftan, iyontoforetik 
sistemin donör içeriği ve uygulanan iyotoforetik prosedürün optimizasyonu ile 
hedeflenen geçiş hızının sağlanması açısından ondansetron’un iyontoforetik sisteminin 
geliştirilmesinin umut vaad ettiği öngörülmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Ondansetron, Transdermal, İyontoforez, Elektromigrasyon, 
Elektroozmoz  
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ABSTRACT 

Özdin, D. (2011). Investigation of transdermal iontophoretic delivery of 
ondansetron hydrochloride. Istanbul University, Institute of Health Science, Department 
of Pharmaceutical Technology, Master’s Thesis, Istanbul. 

 

Ondansetron is a serotonin receptor antagonist used in the management of 
nausea and vomiting induced by chemotherapy/radiotherapy. Administration of 
ondansetron via non-invasive alternative routes is important to improve patient 
compliance and to increase its bioavailability. Transdermal iontophoresis is a physical 
technique used to enhance the transdermal delivery of compounds across the skin via 
the application of a small electric current density. There are two main transport 
mechanisms in iontophoresis, namely electromigration and electroosmosis. 

The aim of this study was to investigate the parameters which have impact on 
transdermal delivery of ondansetron and to elucidate its iontophoretic transport 
mechanisms in order to develop its transdermal iontophoretic system as an alternative to 
conventional administration routes. 

For this purpose iontophoretic transport of ondansetron was evaluated by 
studying the effect of drug donor concentration, presence/type of competition ions, 
donor pH, single-ion situation, current density and duration of current applied. 
Anodal/cathodal electroosmotic transport of paracetamol (elecroosmotic flow marker) 
was assessed to elucidate the transport mechanisms of ondansetron. Post-iontophoretic 
delivery of ondansetron was also studied. Therapeutic efficiency of ondansetron 
iontophoretic system was evaluated based on the achievement of the target input rate 
calculated with its pharmacokinetic parameters.  

According to results, electromigration was the main transport mechanism. In 
particular, the decrease in donor concentration led to maintenance of cationic 
permselectivity of the skin and electroosmotic transport was dominant in the anode-to-
cathode direction. However, the increase in donor concentration and current density 
resulted in strong association of the lipophilic cationic drug with the fixed negative 
charges on the membrane, accumulation in the skin and neutralization of the skin 
charge. The permselectivity of the skin was also reversed in the opposite direction and  
electroosmosis flowed preferentially in the  cathode-anode direction. 

In conclusion; the optimization of ondansetron iontophoretic delivery is a 
complex challenge. On the other hand, it is anticipated that development of ondansetron 
iontophoretic system promises in terms of the achievement of target input rate via 
optimizing the donor composition and iontophoretic procedure. 

  

Key Words: Ondansetron, Transdermal, Iontophoresis, Electromigration, 
Electroosmosis 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

 

Antiemetik ilaçlardan serotonin reseptör antagonistleri, özellikle kanser 

tedavisinde kemoterapi/radyoterapi uygulamalarına bağlı ortaya çıkan şiddetli bulantı 

ve kusmanın önlenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır (Donnerer 2003). 

Ondansetron da bu grupta yer alan antiemetik ilaçlardandır. Kemoterapi sonrası 

özellikle ilk 24 saatte oluşan bulantı kusmalara karşı güçlü inhibisyon etkisi 

göstermektedir. Ondansetron’un antiemetik etkisi reseptör düzeyinde oldukça kuvvetli 

olduğu için, plazmazda terapötik düzeyin altına indiğinde bile etkinliği devam 

etmektedir (Hesketh 2000). Karaciğerdeki ilk geçiş etkisi nedeniyle ondansetron’un oral 

biyoyaralanımı yaklaşık %60 civarındadır (Wilde ve Markham 1996; Sweetman 2002). 

Ayrıca CYP3A4 ve p-glikoprotein ile intestinal sekresyonu sonucu intestinal 

metabolizmaya da uğramaktadır (Schinkel ve ark. 1996). Ondansetron’un günümüzde 

tedavide oral ve parenteral olarak uygulanan ticari preparatları bulunmaktadır (PDR 

2006).  

Antiemetik ilaçlar özellikle kanser tedavisi gören hastaların yaşam kalitesinin 

yükseltilmesinde önemli bir rol oynamaktadırlar. Genel olarak oral yol tedavide hasta 

uyuncu yüksek olan bir uygulama yoludur. Ancak, kemoterapi gören hastalarda aşırı 

derecede bulantı kusma uyarısı nedeniyle oral yoldan her hangi bir ilacın alınması 

bulantı ve kusmayı daha da çok tetikler. Bunun sonucu da oral yolla uygulananan 

antiemetik ilaçların sistemik absorpsiyondan önce kusma ile dışarı atılması bir 

dezavantaj teşkil etmektedir. Ayrıca ondansetron oral yolla ilk geçiş etkisine uğramakta 

ve düşük biyoyararlanım göstermektedir. Parenteral yol da, güvenilirlik açısından risk 

taşıması ve girişimsel bir uygulama olması gibi önemli dezavantajlara sahiptir. Ayrıca, 

kemoterapi tedavisi gören hastaların damarları aldıkları tedavi rejimi ve hastalık seyrine 

bağlı olarak hasar görmektetir. Dolayısı ile kemoterapi tedavisi gören hastalara 

parenteral ilaç uygulamasında da sıkıntılar orataya çıkmakta ve hasta uyuncu 

sağlanamamaktadır. Bu nedenle son yıllarda antiemetik ilaçların girişimsel olmayan 

alternatif uygulama yolları ile verilmesi amacıyla yoğun araştırmalar yapılmaktadır 

(Kraut ve Fauser 2001). Ondansetron’un pasif transdermal sistemlerinin geliştirilmesi 



2 

 

(Gwak ve ark. 2004b; Krishnaiah ve ark. 2008; Obata ve ark. 2010; Swain ve ark. 

2010), nazal yoldan uygulanması (Hussain ve ark. 2000; Cho ve ark. 2008; Gungor, 

Okyar ve ark. 2010) üzerine gerçekleştirilmiş çalışmalar mevcuttur. Ayrıca rektal 

uygulanması ile kolona hedelendirilmisine yönelik çalışmalar (Rodriguez ve ark. 1998; 

Tugcu-Demiröz ve ark. 2006) da bulunmaktadır.  

Transdermal yol girişimsel olmayan ve hasta uyuncunun yüksek olduğu 

alternatif bir uygulama yoludur. Transdermal uygulama ile karaciğerdeki ilk geçiş 

etkisinin ortadan kalkması ve buna bağlı olarak ilaçların biyoyararlanımının artması, 

uzun süreli sabit ve kararlı bir plazma profili sağlanması gibi bir çok avantajın 

sağlanması söz konusudur. Ancak transdermal yolun en önemli dezavantajı; derinin, 

özellikle derinin en üst tabakası olan stratum corneum’un geçirgenlik açısından bir 

engel teşkil etmesidir. Sadece uygun fizikokimyasal özelliklere ve aynı zamanda düşük 

dozlarda etkili sınırlı sayıda etkin madde pasif difüzyon esasına dayalı transdermal yol 

ile verilebilmektedir (Naik ve ark. 2000; Brown ve ark. 2006). Özellikle hidrofilik 

karakterdeki ve daha büyük molekül ağırlığındaki etkin maddelerin sistemik dolaşıma 

katılımasını sağlamak üzere, derinin güçlü bariyer özelliğini aşmak için çeşitli fiziksel, 

fizikokimyasal ve kimyasal yöntemler kullanılmaktadır (Kanikkannan ve ark. 2000; 

Trommer ve Neubert 2006).  

İyontoforez tekniği etkin maddelerin transdermal yolla uygulanmasını 

kolaylaştırmak üzere kullanılan fiziksel yöntemlerden biridir. Diğer fiziksel, 

fizikokimyasal ve kimyasal teknikler (penetrasyon arttırıcılar, elektroporasyon, 

mikroiğneler gibi) derinin yapısal özelliğini etkileyerek etkin maddelerin deriden 

geçişini arttırmaktadır (Lombry ve ark. 2000; Mitragotri ve ark. 2000; Tao ve Desai 

2003). İyontoforez yöntemi ise uygulanan düşük elektrik akımının (0,1–0,5 mA/cm2) 

etkisi ile ilaç moleküllerinin sahip olduğu yüke ve derinin seçici geçirgen özelliğine 

göre geçişini sağlamaktadır. Dolayısı ile, iyontoforez deri üzerinde düşük düzeyde 

yapısal değişiklik oluşturduğu için, özellikle parenteral uygulamaya alternatif girişimsel 

olmayan bir yöntem olarak kabul edilmektedir (Kalia ve ark. 2004).  

İyontoforez yöntemi ile ilaç moleküllerinin deriden geçişi elektromigrasyon ve 

elektroozmoz olmak üzere iki ana mekanizma ile gerçekleşir (Guy ve ark. 2000). 
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Elektromigrasyon mekanizması,  temel olarak uygulanan elektrik akımı ile oluşan 

potansiyel elektriksel gradyan ile yüklü moleküllerin deriden geçişi esasına dayanır 

(Kalia ve ark. 2004; Priya ve ark. 2006; Phipps ve ark. 2007). Elektroomoz ise 

uygulanan elektrik akımı etkisi ile derinin seçici geçirgen özelliğine bağlı olarak oluşan 

konvektif çözücü akışı ile gerçekleşir. Fizyolojik pH’larda deri negatif yüklü 

olduğundan dolayı katyonlara karşı seçici geçirgen özelliktedir. Bu nedenle elektrik 

akımının uygulanması ile anot-katot yönüne net bir konvektif çözücü akışı 

(elektroozmoz) gerçekleşir (Guy 2007). 

Bu tez çalışmasının amacı; gerek antiemetik tedaviye hasta uyuncunun 

arttırılması ve hastaların yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, gerekse biyoyararlanımının 

arttırılması açısından, ondansetron’un transdermal iyontoforetik sisteminin 

optimizasyonuna yönelik in vitro deriden geçiş çalışmalarının gerçekleştirilmesidir. Bu 

kapsamda, ondansetron’un iyontoforetik geçiş mekanizmalarının aydınlatılması ve 

farmakokinetik parametreleri göz önünde bulundurularak hedeflenen deriden geçiş 

hızına ulaşılabilmesinin incelenmesi ile iyontoforetik sistemin terapötik  açıdan 

uygunluğunun araştırılması planlanmıştır. Bu yaklaşımla, ondansetron’un 

konvansiyonel ilaç şekillerine alternatif transdermal sisteminin geliştirilmesi 

hedeflenmiştir. 
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2. GENEL BİLGİLER 

 

2.1. Deri ve Yapısı Hakkında Genel Bilgi 

2.1.1. Derinin Yapısı ve Özellikleri 

Deri, 1,7 m2 yüzey alanı ile insan vücüdunun en büyük organı olarak insan 

kütlesinin %10’unu oluşturur. Bu mükemmel bariyer özelliğindeki doku endojen su ve 

ısı kaybını önlediği gibi, yabancı maddelerin organizmaya girişini de engeller. Deri 

morfolojik olarak 3 ana tabakadan oluşur (Forslind 1994; Brown ve ark. 2006):  

1. Epidermis  

2. Dermis  

3. Hipodermis 

Derinin farklı tabakaları ve yapısı Şekil 2-1’de verilmiştir. 

Kollajen   
Elastin

Hipodermis

Dermis

Epidermis

Kan damarları

Kıl folikülü

Ter bezi

v

Stratum corneum

 

Şekil 2-1: Derinin farklı tabakaları ve yapısı (William 2003 kaynağındaki şekil modifiye 
edilerek çizilmiştir). 

 

2.1.1.1. Epidermis 

Epidermis 0,06-0,8 mm kalınlığındadır. göz kapaklarındaki 0,06 mm 

kalınlığındadır, diğer vücüt bölgelerinde ise daha kalındır. Epidermis stratum corneum, 

stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum ve stratum basale (stratum 

germinativum) olmak üzere 5 tabakadan oluşur (Şekil 2-2). Stratum basale ve stratum 
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spinosum canlı epidermis; stratum corneum ve bazen stratum granulosum tabakalarını 

canlı olmayan epidermis olarak adlandırılır (Maibach ve Patrick 2001; William 2003; 

Wang ve ark. 2005).  

Stratum corneum

Stratum lucidum

Stratum granulosum

Stratum spinusum

Stratum basale

 
Şekil 2-2: Epidermis’in tabakaları (Maibach ve Patrick 2001). 

 

Stratum corneum (Horney Layer, Boynuzsu Tabaka) 

Stratum corneum (SC), epidermisin en üst tabakası olmak ile birlikte, derinin 

bariyer özelliğini sağlayan en önemli tabakadır. Bu nedenle moleküllerin deriden geçişi 

için en önemli deri bariyeri stratum corneum’dur. Kuru halde iken, 10-20 μm 

kalınlığında olup, yaklaşık 25 sıra hücreden oluşmuştur (Tanner ve Marks 2008). 

Stratum corneum kalınlığı toplam deri kalınlığın %1’ini oluşturur. Stratum corneum’un 

keratinosit hücreleri boynuzsu şekilde oldukları için, bu hücrelere korneosit denir. 

Hücre organelleri ve çekirdeği lizozomal hidrolitik enzimler ile parçalanmış ve hücre 

çevresinde birikerek hücreyi dış etkenlerden korumaktadır. Korneosit hücreleri lipit çift 

tabakalardan (bilayer) oluşan matriksin içinde gömülmüş şekilde bulunmaktadır 

(Christophers 1971; Madison 2003).  

 Korneositlerin çevresi 4-20 sıra lipit tabakalar ile çevrilmiştir. Yapısal açıdan 

stratum corneum iki temel birimden oluşur; (a) %75-80 proteinik yapı; %70 α-keratin, 

%10 β-keratin ve %5 diğer protein ve enzimlerdir. (b) Lipidik yapı; stratum corneum 

%5-15 kadar lipidik yapı içermektedir (Wilkes ve ark. 1973; Madison 2003). Stratum 

corneum’un interselüler aralığındaki lipidik yapısı yaklaşık olarak eşit miktarda 

seramitler, kolesterol ve serbest yağ asitlerinden oluşmuştur (Benson 2005).  
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İlaç moleküllerin fizikokimyasal özellikleri stratum corneum’u geçebilmelerinde 

etkin bir faktördür. Lipofilik moleküller stratum corneum’u daha rahat geçerken, aşırı 

lipofilik olanlar ise stratum corneum yüzeyine bağlanır ve birikirler. Hidrofilik 

moleküller için ise stratum corneum önemli ve geçilmez bir engeldir. Bu nedenle polar 

ve hidrofilik moleküllerin geçişi pasif difüzyon ile gerçekleşemez. İyontoforez tekniği 

ise, hidrofilik moleküllerin deriden geçişine olanak sağlamıştır (Naik ve ark. 2000; 

Benson 2005; Trommer, H. ve Neubert 2006). 

Stratum corneum’da bulunan hücreler arası (interselüler) aralığındaki devamlı 

lipidik yapı bütünlüğü nedeni ile ilaç molekülleri için bir geçiş yolu seçeneğini sunar. 

Stratum corneum’daki ekstrasellüler lipitlerin kendine özgü özellikleri vardır; (a) bu 

lipitler deri yüzeyinden başlayarak stratum corneum’un en derin tabakasına kadar inen 

tek devamlı yoldur (dolayısı ile difüzyon olanağını sağlar), (b) diğer biyolojik 

membranların aksine fosfolipit içermemektedir, (c) çoklu-laminer tabakalar şeklinde 

bulunmaktadır (4-20 lipit çift tabakalı), (d) baskın olarak doymuş hidrokarbon zincirleri 

içermelerine bağlı olarak jel fazında olup, daha düzenli bir dizilişe sahiptir. Bütün bu 

özellikler derinin bariyer özelliğini arttırır (Gray ve ark. 1982; Naik ve ark. 2000; 

Benson 2005).  

Stratum lucidum 

1-3 hücre sırasından oluşmuştur. Derinin her yerinde bulunmaz. Daha çok 

epidermisin kalın olduğu yerlerde (avuç ve tabanlar) bulunur. Keratin sentezi için 

gerekli olan kükürtlü amino asidlerce zengindir (William 2003; Jager ve ark. 2007). 

Stratum granulosum 

Stratum granulosum, epidermisin canlılığını kaybetmeye başladığı tabakadır. 

Sadece 1-3 hücre sırası kalınlığındadır. Bu tabakada keratinositler daha yassı olmaya 

başlar ve sitoplazmalarında bulunan lipidler yavaş yavaş hücre dışına geçmeye 

başlayarak stratum corneum’un interselüler aralığında bulunan lipitlerin kaynağını 

oluşturur (Monteiro-Riviere 1991; Jager ve ark. 2007). 
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Stratum spinosum 

Keratohiyalin kütlelerin yavaş yavaş oluşmaya başladığı tabakadır. 2-6 sıra 

keratinosit hücreden oluşmuş. Hücreler arasındaki mesafe 20 nm’dir ve desmozom 

olarak adlandırılan bağlar ile birbirine bağlıdır (William 2003). 

Stratum basale (stratum germinativum) 

Epidermisin canlı tabakası olmak ile birlikte en alt konumunda yer almakta ve 

içinde melanositler bulunmaktadır. Stratum basale hücreleri her 200-400 saatte bir 

mitoz bölünme ile replikasyona uğrar. Oluşan yeni iki hücreden birisi bazal tabakada 

kalır, diğer hücre ise stratum corneum’a doğru ilerler. Yeni hücrenin stratum corneum’a 

ulaşması 14 gün alır. Stratum corneum’dan bu hücrenin dökülmesi 14 gün sürer. 

Toplam 28 günlük bu süreye deskuamasyon (exfolation) denir. (Delgado-Charro ve Guy 

2001; Maibach ve Patrick 2001; William 2003;). 

2.1.1.2. Dermis 

Dermis, papillary dermis ve reicular dermis olarak iki bölümden oluşmaktadır. 

Epidermisin hemen altında olan dermis tabakası papillary dermistir. Reticular dermis 

ise daha kalın elastin ve kollajen içeren daha derin dermis tabakasıdır. Dermis derinin 

en canlı yapısıdır. 3-5 mm kalınlığında olmak ile birlikte, insanda tüm dermis kitlesi 

insan ağırlığının %15-20’sini oluşturmaktadır. Dermis fibröz proteinler ve 

glikozaminoglikanlar (GAG) olmak üzere iki temel yapıdan oluşmuştur (William 2003; 

Wang ve ark. 2005). Fibroz proteinler kollajen, elastin, laminin ve fibronektinden 

ibarettir. GAG matriks, hiyaluronik asid ve kondroitin sülfattan ibarettir. Hiyaluronik 

asit >25000 disakarit biriminden oluşmuş uzun zincirli bir yapıdır. Çok kuvvetli 

hidrofilik karakterdedir ve su ile şişerek çok düşük konsantrasyonlarda bile jel oluşturur. 

Glikozaminoglikan matriks karboksilik asit (-COOH) ve sülfat gruplarını içermektedir. 

Hiyaluronik asid sadece -COOH içerir. Taşıdığı bu gruplardan dolayı fizyolojik pH’da 

negatif yüklüdür ve özellikle katyonlara karşı seçici geçirgen davranır (Matsuda ve ark. 

2006). 

GAG matrikste çeşitli yapılar bulunmaktadır. Bu yapılar lenf nodlar, lenf 

damarlar, kan damarları, pilosebaceous üniteleri (kıl folikülleri ve sebum bezleri), ekrin 
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(ter) ve apokrin bezleridir. Deri yüzey pH’sının 5 olması sebum bezlerinden salgılanan 

sebumdan kaynaklanır. Sebum içeriği mum, serbest yağ asitleri ve trigliseritlerden 

oluşmuştur ve deri yüzey pH’sının 5 olmasını sağladığı yanı sıra, deri yüzeyinin kaygan 

olmasına neden olur (William 2003). 

Dermis, polar moleküllerin transdermal geçişinde düşük bariyer özellik 

gösterirken, yüksek lipofilik karakterdeki moleküller için önemli ve ciddi bir bariyer 

özellik gösterir. Dermis yan geçit yolları (appendages yolları); kıl folikülleri ve ter 

kanallarını kapsamaktadır. Bu yollar transdermal uygulamada moleküllerin geçişi için 

çok büyük bir seçenek sağlarlar. Özellikle iyontoforetik uygulamada bu yolların 

etkinliğinin daha fazla olduğu saptanmıştır (Jadoul ve ark. 1995). Dermis ve epidermis 

arasında tek sıra hücreden oluşmuş ve dermo-epidermal sınırını oluşturan ‘basal 

lamina’ bulunmaktadır (Monteiro-Riviere 2005).  

2.1.2. Derinin İzoelektrik Noktası 

Derinin negatif yükü deri üzerindeki proteinlerin anyonik amino asit 

artıklarından ve yağ asitlerinden kaynaklanır (Kalia ve ark. 1998). Ancak derinin yük 

kaynağı olarak bilinmekte olan yapıların sayısı oldukça azdır (Mudry, Guy ve ark. 

2007). 

Derinin izoelektrik noktası (IP), derinin yüksüz olduğu pH’dır. IP değeri farklı 

deri türlerinde değişiklik gösterse de, insan ve diğer memeli hayvanlarda 3-5 arasında 

değişmektedir (Kim ve ark. 1993; Mudry, Guy ve ark. 2007). Farklı memeli derilerine 

ait IP değeri Tablo 2-1’de gösterilmiştir. 

Tablo 2-1: Farklı memeli derilerinin izoelektrik nokta (IP) değerleri 

Deri modeli IP 
Uygulanan akım 

yoğunluğu 
Kaynak 

Dermatom edilmiş insan derisi 4,8 0,5 mA/cm2 (Marro, Guy ve ark. 2001)

Isıtma ile ayrılan insan epidermis 2,0-3,0 0,5 mA/cm2 (Nicoli ve ark. 2003) 

Dermatom edilmiş domuz derisi 4,4 0,5 mA/cm2 (Marro, Guy ve ark. 2001)

Tam kalınlıkta yeni doğan domuz 
derisi 

3,5-3,75 0,64 mA/cm2 
(Luzardo-Alvarez ve ark. 
1998) 

Tam kalınlıkta kılsız fare derisi 4,5-4,6 0,51 mA/cm2 
(Luzardo-Alvarez ve ark. 
1998) 

Tam kalınlıkta tavşan derisi 2,0-3,0 0,5 mA/cm2 (Nicoli ve ark. 2003) 
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2.1.3. Transdermal Geçiş Yolları 

Genel olarak transdermal uygulanan ilaçlar pasif difüzyon ile deriden geçerler 

(Tanner ve Marks 2008). Bir ilacın deriden sistemik kan dolaşıma ulaşması için derinin 

en üst tabakasındaki güçlü bariyer özellikte gösteren stratum corneum tabakasını 

geçmesi gerekir. İlaçların stratum corneum’dan geçişi üç ana yol ile gerçekleşir: (1) 

Hücreler arası geçiş (interselüler geçiş), (2) Hücre içi geçiş (transselüler geçiş) ve (3) 

Yan geçit yolu (shunt route) veya porlardan geçiş yolu (Duzee 1975; Barry 1991; 

Trommer ve Neubert 2006; Jager ve ark. 2007). Transdermal geçiş yolları Şekil 2-3’te 

gösterilmiştir. 

Yan geçiş yolu

Hücre içi 
(intrasellüler)

Hücreler arası 
(intersellüler)

Kıl 
folikülü

 
Şekil 2-3: Transdermal geçiş yolları (Wang ve ark. 2005) 

 

2.1.3.1. Hücreler arası (İntersellüler) Geçiş Yolu  

Parasellüler geçiş yolu olarak da geçer. Nispeten küçük ve iyonize olmayan 

yüksüz moleküller için uygun geçiş yoludur. İntraselüler geçiş yolun aksine daha eğri 

büğrü bir yol olup, yaklaşık 150-500 μm uzunluğundadır. Bu geçiş yolu seçen 

moleküller, keratinositler arasındaki uzun ve sürekli lipidik yolu izlerler. Hücreler arası 

bölgedeki lipit çift tabakaları stratum corneum’un difüzyon alanının %1’ini 

oluşturmaktadır, buna rağmen membran boyunca tek devamlı fazdır. İntersellüler 

bölgedeki lipitlerin önemli rolleri vardır: (a) Derinin diğer membranlara göre daha az 

geçirgen olmasını sağlar. Böylece hem maddelerin deriye girişini hem de canlı 

epidermisin su kaybını önler, (b) lipitlerin dizilişine bağlı diğer membranlara göre, su 

kaybı 1000 kat daha az gerçekleşir (Elias ve ark. 1981; Elias 1981). Yüksek erime 

derecesi (75-85°C) lipitlerin yoğun biçimde dizildiğini gösterir (William 2003).  
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2.1.3.2. Hücre içi (İntraselüler) Geçiş Yolu 

Trans-selüler geçiş yolu olarak da geçer. Polar ve hidrofilik olan maddeler için 

en önemli geçiş yoludur. İntraselüler geçiş yolunda ilaç molekülü bir korneosit 

hücresinin içinden geçerek, diğer korneosite girer, ama her iki korneosit arasında olan 

lipidik yapıdaki bölgeyi de geçmek zorundadır. Her iki korneosit arasında yaklaşık 4-20 

sıra lipit çift tabakaları vardır. Korneosit hücresinin iç yapısı ise baskın olarak hidrate 

olmuş keratin içermektedir ve önemli bir sulu ortam yaratır. Bu nedenle bu 

keratinositlerden hidrofilik moleküllerin geçişi hızlıdır. Ancak ilaç molekülleri, 

intraselüler geçişte keratinositlerin dışına çıktığında lipit tabakalar ile karşılaşırlar. Lipit 

çift tabakaların kendisi de hidrofilik zincir ve hidrofobik baş gruplardan oluşmuştur. Bu 

nedenle molekül defalarca bu yolda lipit tabakaya partisyon ve hidrofilik keratinik 

yapıda difüzyon ile karşılaşır. Dolayısı ile deriden geçecek molekül hem hidrofilik hem 

lipofilik yapıya sahip olmalıdır. Bu yoldaki keratin yapıları geçecek moleküller için 

kuvvetli bağlanma yüzeyi oluşturur. (William 2003). İntrasellüler yolun uzunluğunun, 

stratum corneum kalınlığı (  25 μm) kadar olduğu farz edilir. 

2.1.3.3. Yan Geçit Yolları  

Yan geçit yolları (shunt route veya appendageal route) ter kanalları, kıl 

folikülleri ve sebum bezlerini kapsar (Benson 2005). Stratum corneum, mükemmel 

bariyer özelliğini çok az geçebilen büyük molekül ağırlığındaki polar ve iyonik 

moleküllerin geçişi için oldukça önemli bir yoldur. Bu yoldaki direnç daha az olduğu 

için iyontoforez uygulamalarında bu yolun daha önemli olduğu düşünülmektedir. Yan 

geçit yolları deriden geçişin çok az yüzdesini (%0,1) oluşturmakla birlikte, diğer yollara 

göre daha hızlı etki göstermektedir (Benson 2005; Trommer ve Neubert 2006; Jager ve 

ark. 2007).  

2.1.4. Transdermal Uygulamanın Fizikokimyasal Temeli 

Küçük molekül ağırlığındaki bileşikler pasif difüzyon ile geçebilir. Bunun yanı 

sıra pasif difüzyon iyonize olmayan türlerin geçişi için önem taşımaktadır. İyonizasyon 

derecesi arttıkça, pasif difüzyon azalır (Santi ve ark. 2003). Şant yolları pasif 

difüzyonda az bir öneme sahiptir (Jadoul ve ark. 1995).  
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2.1.4.1. İlaç Lipofilitesinin Etkisi ve Fick Kanunu  

Transdermal geçiş, deriye uygulanan ilaç moleküllerinin derinin tabakalarını 

geçerek sistemik kan dolaşımına ulaşmasıdır. Kan dolaşımına ulaşılana kadar birçok 

aşamanın geçilmesi gerekmektedir. İlaç moleküllerinin geçmesi gereken 3 ana aşama 

vardır; (a) ilacın stratum corneum’a partisyonu ve bu bariyer boyunca difüzyonu, (b) 

stratum corneum ve canlı deri (epidermis+dermis) arayüzeyine ulaşması ve daha alt 

tabakalara partisyonu (ilacın lipofilik yapılardan hidrofilik ortama partisyonu) ve (c) en 

son aşama olarak ilacın deri yapısından çıkarak, kan damarları ile sistemik dolaşıma 

katılmasıdır (Cullander ve Guy 1991). 

Çok fazla lipofilik olan ilaçlar için stratum corneum tabakasını aşmak zor 

değildir. Stratum corneum’da bu tür moleküllerin bağlanması için birçok yüzey 

bulunmaktadır. İlaç bu yüzeylere bağlanarak deride depo oluşturur. Serbest kalan kısım 

ise stratum corneum ve canlı epidermis ara yüzeyine ulaşır ve deri boyunca difüzyona 

devam eder. Ancak lipofilik olan moleküller stratum corneum’a sıkı bir şekilde 

bağlandıkları için, stratum corneum’dan canlı deriye geçmeleri çok uzun sürebilir. 

Lipofilik ilaçların stratum corneum’dan klirensi hız sınırlayıcı bir aşamadır ve uzun lag-

time süresine neden olur. Bu nedenle lipofilik ilaçların stratum corneum’da doygunluğa 

ulaşmaları söz konusu olmakta ve uzun sürede steady-state konsantrasyonu elde edilir. 

Dolayısı ile, Fick’in Birinci Kanunu lipofilik ilaçların donör çözeltisinden stratum 

corneum’a partisyonu için kullanılabilir (Jadoul ve ark. 1995). Fick’in Birinci 

Kanunu’nu açıklayan eşitlik aşağıda (2-1) gösterilmiştir (Jadoul ve ark. 1995; Williams 

2003): 

J = 𝐝𝑸𝐝𝐭  = 𝑫∆𝒙 (C1 C2)          (2-1) 

 

Fick’in Birinci Kanunu pseudo steady-state geçişi için kullanılır. Bu eşitlikte J, 

geçiş hızını belirtmektedir. Geçiş hızı (flux) birim zamanında birim alanından geçen 

madde miktarını gösterir ve mol sa-1 cm-1 veya mg sa-1 cm-2 birimi ile ifade edilir. ∆𝒙, 

C1 ve C2 sırasıyla membran derinliği (cm), donördeki ilaç konsantrasyonu ve 

reseptördeki ilaç konsantrasyonunu ifade eder. Burada düzeltilmesi gereken 
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kavramlardan biri C1 ve C2 konsantrasyonlarıdır. Her ne kadar da birçok kaynakta 

donördeki ilaç konsantrasyonu ve reseptördeki ilaç konsantrasyonunu olarak ifade 

edilse de, esas olarak C1 donör kompartmana bakan membran yüzünde, tam membrana 

girdiği yerdeki ilacın konsantrasyonudur; C2 ise reseptöre geçmeden hemen önceki 

membrandaki ilaç konsantrasyonudur. Diğer ifade ile C1 ve C2 etkin maddenin 

membrana partisyonu sonucu membran içinde oluşturduğu konsantrasyonları 

göstermektedir. Bir ilacın partisyon katsayısı ilacın iki fazdaki konsantrasyonlarının 

oranını gösterir, bu nedenle bir ilacın stratum corneum ve donör formülasyondaki 

konsantrasyonların birbirine oranı, ilacın donör- stratum corneum partisyon katsayısını 

vermektedir. Membrandaki ilaç konsantrasyonunu saptamak oldukça zordur. Bu 

nedenle 2-1 eşitliği genel olarak kullanılmamaktadır. Dolayısı ile partisyon katsayısı 

göz önünde bulundurarak 2-1 eşitliği, 2-2 denklemine dönüştürülebilir (Higuchi 1960; 

Delgado-Charro ve Guy 2001);  

C1 = K Cd            (2-2) 

C2 = K Cr 

Bu eşitlikte K, Cd ve Cr sırasıyla partisyon katsayısı, donördeki ilaç 

konsantrasyonu ve reseptördeki ilaç konsantrasyonunu göstermektedir. Fick Birinci 

Kanunu’nu modifiye ederek, 2-3 eşitliğin kullanılması daha doğru sonuçlar elde 

edilmesini sağlar (Delgado-Charro ve Guy 2001; Benson 2005); 

J = 
𝑫 𝑲∆𝐱  . (Cd  Cr)  = Kp (Cd  Cr)      (2-3)

     

Bu eşitlikte K, Kp ve D sırasıyla ilacın donör- stratum corneum partisyon 

katsayısı, formülasyona bağlı ilacın deri boyunca geçirgenlik katsayısı (permeability 

coefficient) (cm/s) ve ilacın stratum corneum’daki difüzyon katsayısını (cm2/s) 

göstermektedir. Cd ve Cr ise donördeki ilaç konsantrasyonu ve reseptördeki ilaç 

konsantrasyonudur. İlacın donör- stratum corneum partisyon katsayısı bazen KSC/d 

olarak da gösterilir. İlacın geçirgenlik katsayısı formülasyona bağlı olan bir 

parametredir, çünkü stratum corneum-formülasyon partisyon katsayısını içermektedir. 

Bunun yanı sıra ilacın difüzyon katsayısı da dış etkenlere bağlı olup, membran 

özellikleri ve formülasyon içeriği gibi parametrelere bağlı olarak değişir; ilacın 
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partisyon katsayısı ise sabit bir değerdir. (Higuchi 1960; Naik ve ark. 2000; Delgado-

Charro ve Guy 2001). 

Dermisteki mikrodolaşım ile etkin bir şekilde ilacın uzaklaştırılması sonucu sink 

koşulu sağlanmış olur ve Cr değeri ihmal edebilecek kadar Cd değerinden düşük olur. 

Bu nedenle (Cd-Cr), sadece Cd olarak yazılabilir ve 2-3 eşitliği, 2-4 denklemine 

dönüştürülebilir (Delgado-Charro ve Guy 2001); 

J = 
𝑫 𝑲∆𝐱  . (Cd)  = Kp Cd                  (2-4)                                      

Stratum corneum’un girintili çıkıntılı yapısı nedeni ile ∆𝒙 parametresinin 

membran kalınlığı yerine, membran derinliği olarak ifade edilmesi tercih edilmiştir 

(Williams 2003). 

İlaç moleküllerinin stratum corneum’a partisyonu durumunda Cd ve Cr sırasıyla, 

formülasyondaki ilaç konsantrasyonu ve stratum corneum’daki konsantrasyonunu 

belirtir. İlaç molekülü stratum corneum’dan canlı epidermise geçmek istediğinde ise 

Fick’in 1. Kanunu’na göre  Cd ve Cr sırasıyla stratum corneum’daki ilaç konsantrasyonu 

ve canlı epidermisteki ilaç konsantrasyonunu ifade eder (Jadoul ve ark. 1995). 

Hidrofilik bir ilaç molekülün geçişi söz konusu olduğunda ise stratum 

corneum’a partisyon daha yavaş gerçekleşecektir. Çünkü hidrofilik ilacın, stratum 

corneum’un lipidik yapısına olan ilgisi azdır. Buna karşı epidermisin hidrofilik yapısına 

olan ilgisi yüksek olduğu için, hidrofilik moleküllerin stratum corneum’dan canlı deriye 

partisyonu daha hızlı gerçekleşir. Bu nedenle stratum corneum ve canlı deri arasında -

lipofilik ilaçlarda olduğu gibi- aşırı derecede konsantrasyon farkı oluşmamaktadır. 

Diğer ifade ile hidrofilik moleküllerin, donör olarak farz edilen stratum corneum’da 

daha az miktarda bulunması ve bulunan miktarın canlı epidermise olan ilgisinden dolayı 

hızla epidermise partisyonu ve bu moleküllerin konsantrasyon farkını azaltır (Jadoul ve 

ark. 1995). 

Dolayısı ile ilaç molekülü hem sudaki çözünürlüğe hem de lipidik ortamdaki 

çözünürlüğe sahip olmalıdır. Eğer çok hidrofilik ise stratum corneum’u geçemez; eğer 

çok lipofilik ise stratum corneum’da kalma eğilimde olacaktır (Naik ve ark. 2000).  
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2.1.4.2. İlaç Mobilitesi 

İlaç molekülü membrana partisyonundan sonra, stratum corneum boyunca 

difüzyonu için etkin olarak stratum corneum boyunca hareketli olmalıdır. İlaç 

molekülün molekül ağırlığı ve dolayısı ile molekül hacmi ne kadar küçük ise, difüzyon 

o kadar artar (Naik ve ark. 2000). 

2.1.5. Transdermal Uygulamanın Avantaj ve Dezavantajları 

Transdermal uygulamanın bazı avantajları aşağıda sıralanmıştır (Guy 1996; 

Naik ve ark. 2000; Delgado-Charro ve Guy 2001; Tanner ve Marks 2008): 

1. Deri absorpsiyon için ulaşılabilir ve geniş bir yüzey alanı (1-2 m2) 

sağlamaktadır,  

2. Uzun süreli kronik tedaviler için hasta uyuncu sağlar,  

3. Kısa biyolojik yarılanma ömrüne sahip ilaçların devamlı serbesteşmesini sağlar 

ve dolayısı ile doz tekrarlama sıklığını azaltır ve plazmadaki dalgalanmasını 

önler, 

4. Organizmaya kontrollü giriş hızı sağlar. Bu durum dar terapötik aralığa sahip 

olan ilaçlar için önemlidir,  

5. Preparatın  kaldırılması ile ilaç uygulaması sonlandırılabilir,  

6. İlaç düzeyi sistemik kan dolaşımında en az etkili konsantrasyon üzerinde, aynı 

zamanda yan etkilerin ortaya çıktığı konsantrasyonun altında olacak şekilde 

sağlayabilir, diğer ifade ile ilaç düzeyi terapötik aralıkta olacak şekilde sağlanır,  

7. İlk geçiş etkisini ortadan kaldırır,  

8. Bireyler arası ve bireysel değişiklikleri en aza indirir. 

Oral biyoyararlanımı yüksek olan ilaçlar ve hasta uyuncunu sağlayacak düzeyde 

doz tekrarlanımını gerektiren ilaçlar için transdermal uygulama yolu bir üstünlük 

sağlamamaktadır. Bunun yanı sıra organizmaya hızlı ilaç girişi istendiğinde transdermal 

uygulama uygun değildir, ancak yavaş ve devamlı ilaç girişi istendiği durumlarda 

transdermal uygulama avantajlıdır. Derinin mükemmel bariyer özelliğinden dolayı 

günlük <10 mg dozda uygulanan ilaçlar transdermal yoldan sistemik olarak 
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uygulanabilir (Tanner ve Marks 2008). Bu nedenle farmakolojik açıdan potent ilaçlar 

transdermal olarak uygulanabilir. Transdermal uygulamanın kısıtlayıcı yönlerinden 

diğeri de ilacın fizikokimyasal özellikleridir. Örneğin, ilaç suda çözünürlük veya yağda 

çözünürlük özelliklerinden birine sahip değilse, transdermal uygulamaya iyi bir aday 

değildir. Ayrıca transdermal uygulamaya aday olan ilaçlar lokal iritasyon ve alerji 

yaratmamalıdır (Delgado-Charro ve Guy 2001; Naik ve ark. 2000).  

2.1.6. Pasif Difüzyona Dayalı Transdermal Uygulama İçin Gereken Fizikokimyasal 
Özellikler 

Bir ilacın pasif difüzyona dayalı transdermal sistemler için uygun olması için 

aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır (Guy 1996; Naik ve ark. 2000; Brown ve ark. 

2006): 

1. Sudaki çözünürlük: >1 mg ml-1 

2. Lipofilik özellik: 1 < log P < 3 (Naik ve ark. 2000), log P değeri 0,8-3,3 olan 

FDA onaylı transdermal ilaçlar piyasada mevcuttur. Örneğin, klonidin ve 

testosteron sırasıyla 0,83 ve 3,31 log P değerine sahiptir (Delgado-Charro ve 

Guy 2001). 

3. Molekül ağırlığı: <500 Dalton (Guy 1996).  

4. Erime derecesi: < 200C 

5. Doymuş çözeltinin pH’sı: pH 5-9 

6. Uygulama dozu: 10 mg gün-1 

2.1.7. İn Vitro Transdermal Geçiş Çalışmalarında Membran Olarak Kullanılan 

Deri Türleri ve Özellikleri  

İn vitro çalışmalarda çoğunlukla insan derisi ve domuz derisi kullanılmaktadır. 

Domuz derisi, geçirgenlik ve morfolojik özellikleri bakımından insan derisine benzediği 

için, insan derisinden sonra in vitro çalışmalarda tercih ediliyor (Montagna ve Yun 

1964; Morris ve Hopewell 1990).  

İnsan ve domuz derisi -20˚C’da belli bir süre için saklanabilir. -20˚C’da 

saklamak derinin geçirgenliğinde -taze deri ile karşılaştırıldığında- her hangi bir 

değişiklik yapmaz. Dondurulmuş olarak saklanan derinin geçirgenliğinde 466 gün 
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boyunca değişiklik olmadığı saptanmıştır. Çok düşük sıcaklıkta derinin saklaması 

tavsiye edilmez, örneğin -80˚C lerde derinin saklanması deri geçirgenliğinde artışa 

neden olur. Deri yüzeyi yıkanıp temizlenerek derin dondurucuya kaldırılabilir. Burada 

dikkat edilmesi gereken derinin kurutularak derin dondurucuya kaldırılmasıdır. 

Kurutulmadığı takdirde deri üzerinde kalan su damlaları kristallenir ve stratum 

corneum’a zarar verebilir (Harrison ve ark. 1984). 

İn vitro geçiş çalışmalarında dermatom edilmiş deri, tercih edilmektedir. Bu 

şekilde deri epidermis yanı sıra dermisin bir kısmını da içerir ve bütün noktalarda aynı 

kalınlığa sahiptir. Deriyi dermatom ederken, stratum corneum’un zarar görmemesine 

dikkat edilmelidir. İnsan ve domuzun dermatome edilmiş derisi için önerilen kalınlık 

sırasıyla 200-400 μm ve 400-700 μm dir (OECD Guidance 2004). 

2.2. İyontoforez Hakkında Genel Bilgiler 

2.2.1. İyontoforez Tanımı ve Tarihçesi  

İyontoforez, düşük miktarda (<0,5 mA/cm2) elektriksel akım uygulanarak 

biyolojik membrandan bileşiklerin geçişini sağlayan fiziksel bir yöntemdir (Delgado-

Charro ve Guy 2002; Kalia ve ark. 2004; Sieg ve Wascotte 2009). Uygulanan elektrik 

akımı ile ilaç molekülü deriye doğru itilir. İyontoforez sürecinde elektrik akımının ilaç 

molekülü üzerinde uygulanması, ilacın membrandan geçişini kolaylaştırır (Banga 1998). 

Düşük bir elektrik akımı kullanıldığından dolayı iyontoforez sürecinde voltaj 10 V’dan 

daha azdır (Mudry, Guy ve ark. 2007) 

İyontoforez 100 yıldan beri in vivo olarak ilaçların deriden geçişinde 

kullanılmaktadır. Sistik fibroz tanısında pilokarpin verilmesi, hiperhidrozis olarak 

bilinen avuç içi ve ayak tabanı terlemesinin tedavisi, deride lokal anestezi oluşturma 

gibi daha bir çok alanda yıllarca uygulaması vardır (Harper-Bellantone ve ark. 1986; 

Tyle 1986; Sato ve ark. 1993). 

Amerika Gıda ve İlaç Dairesi (Food and Drug Administration, FDA) tarafından 

onaylı iyontoforez esaslı transdermal preparatlar ilaç piyasada mevcuttur. Lokal ağrı 

tedavisi için geliştirilmiş olan lidokain hidroklorür ve epinefrin kombinasyonundan 

oluşan iyontoforetik yamanın (Lidosite® Vysteris Inc.) FDA tarafından onaylanması 

transdermal iyontoforez sistemini daha ilgi çekici hale getirmiştir. Özellikle hidrofilik 
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karakterdeki ilaçlar için geçişi pasif difüzyon esasına dayalı transdermal uygulama 

yoluna tercih edilir. İlacın molekül büyüklüğü, sudaki çözünürlüğü gibi fizikokimyasal 

özellikler iyontoforetik uygulamada daha az kısıtlayıcı hale gelir. İyontoforez yöntemi 

daha çok hidrofilik ilaç moleküllerin geçişini kolaylaştırsa da, yüksek yağ/su partisyon 

katsayısına sahip olan lipofilik ilaçların iyontoforetik uygulaması da piyasada ticari 

ürün haline gelecek kadar olanaklı ve başarılı olmuştur (Naik ve ark. 2000; Kalia ve ark. 

2004; Dixit ve ark. 2007). 

İyontoforez sadece ilacların organizmaya verilmesini sağlamak ile kalmaz, aynı 

zamanda ters iyontoforez (reverse iontophoresis) tekniği ile organizmadaki endojen 

iyon ve moleküllerin deriden dışarıya doğru ekstraksiyonunu gerçekleştirir. Ters 

iyontoforez tekniğin hastalıkların teşhisi ve glukoz seviyesinin takip edilebilmesi için 

oldukça geniş bir uygulama alanı vardır (Rao ve ark. 1993; Sieg ve ark. 2003). Erken 

doğan bebeklerde kafein ve teofilin düzeyinin izlenmesinde son zamanlarda önem 

kazanmıştır (Sekkat ve ark. 2002). Ayrıca IONSYS® ve E-Trans® (Alza Corporation) 

fentanil yüklenmiş sistem, Glucowatch G2 Biographer (Cygnus, Inc) diyabetik 

hastalarda kan glukoz seviyesini ters iyontoforez mekanizması ile ölçen sistem ve 

hiperhisrozis tedavisinde kullanılan Iomed phoresor® (Iomed, Inc) botulinum yüklenmiş 

sistem diğer FDA onaylı iyontoforetik sistemlerdir (Kavanagh ve ark. 2004; Chelly ve 

ark. 2004; Tanner ve Mrks 2008; Ching ve ark. 2010). 

OcuphorTM (Iomed, Inc) oküler iyontoforetik sistemi, girişimli olmayan ve 

güvenilir şekilde diyabetik retinopati gibi retina bozuklukların tedavisinde kullanılan 

diğer bir ticari iyontoforetik üründür (Dixit ve ark. 2007; Mudry, Guy ve ark. 2007). 

2.2.2. İyontoforezin Elektrokimyası 

İyontoforez genel hatları ile birlikte bir elektroliz hücresi olarak tanımlanabilir. 

Bir güç kaynağı ile anot ve katot olmak üzere iki elektrottan oluşan bu sistemde 

(Mudry, Guy ve ark. 2007; Sieg ve Wascotte 2009) güç kaynağı her iki elektroda 

bağlanmıştır. İyontoforetik sistem, bir elektrik devreye sahiptir. Bu nedenle dış devrede 

gerçekleşen elektronların akışı, iç devredeki iyonların akışı ile dengelenir (Delgado-

Charro ve Guy 2002).  
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Güç kaynağından kaynaklanan elektrik akımın iletilmesinde elektrotlar 

kullanılır. Elektrotlardan biri anot, diğeri ise katot olarak adlandırılır. Anot metalik 

gümüşten (Ag) oluşan ve oksidasyonun gerçekleştiği elektrottur. Katot ise gümüş 

klorürden (AgCl) oluşan ve redüksiyonun gerçekleştiği elektrottur (Brett ve Brett 1998). 

İyontoforezde Ag/AgCl elektrotları yanı sıra daha az yaygın olmak ile birlikte 

platinyum (Pt) elektrotları da kullanılmaktadır. Pt elektrotların kullanımı bazı 

nedenlerden dolayı kısıtlanmıştır. Örneğin, Pt elektrotların kullanılması ile pH’da aşırı 

değişmeler ve buna bağlı olarak deride iritasyon gibi istenmeyen olaylar söz konusudur. 

Pt elektrotların kullanılması ile iyontoforezin gerçekleşebilmesi için suyu elektroliz 

edecek kadar yüksek bir voltajın uygulanması gerekiyor. Suyun elektrolizine bağlı 

olarak anotta yüksek miktarda proton (H+) üretilir ve deri altına yük taşımada ilaç 

molekülü ile yarışa girerek geçiş etkinliğini azaltır (Kalia ve ark. 2004; Delgado-Charro 

ve Guy 2002). Oysa, Ag/AgCl elektrotları kullanıldığı takdirde suyun elektrolizi için 

gereken voltajın çok altındaki voltajlarda çalışma olanağı vardır (Dixit ve ark. 2007). 

Ag/AgCl elektrotların en önemli dezavantajı ise Cl¯ iyonların anodal ve katodal 

kompartmanda sırasıyla kullanılması ve birikimidir. Anyonik bir ilacın katodal 

iyontoforezinde AgCl elektrodun redüksiyonu sonucu oluşan Cl¯ iyonların birikmesi ile 

geçiş etkinliği önemli derecede azalır (Gay ve ark. 1992; Sylvestre, Díaz-Marín ve ark. 

2008). Diğer taraftan anottaki Cl¯ gereksinimin giderilmesi için elektrolit eklenmesine 

bağlı olarak katyonik bir ilacın anodal iyontoforezinde geçiş etkinliği azalır. (Delgado-

Charro ve Guy 2002). İyontoforez yönteminde Ag/AgCl elektrotları ile elektrik akımın 

iletilmesinde gerçekleşen elektrokimyasal reaksiyonlar Şekil 2-4‘te verilmiştir. 

bulunması zorunludur. Bunu sağlamak için NaCl gibi bir elektrolit kullanılabilir 

(Burnette ve Ongpipattanakul 1987; Santi ve ark. 2003). Cl¯ iyonları metalik Ag 

tarafından tüketilir ve gümüş, gümüş klorüre dönüşerek okside olur. Anotta gerçekleşen 

oksidasyon sırasında her mol gümüşten bir elektron serbestleşir, bu nedenle anodal 

kompartmanda elektronötraliteyi sağlamak için bir katyon bu kompartmandan çıkıp, 

deriye geçmeli veya deri altından bir endojen anyon (Cl¯) bu kompartmana girmelidir 

(Kalia ve ark. 2004). 
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Güç kaynağı

Anot Katot

Deri

İ+

AgClAg

Oksidasyon: Ag(metalik) + Cl
־ → AgCl + e  Redüksiyon: AgCl +  → Ag(metalik) + Clˉ

 
Şekil 2-4: İyontoforez sistemi ve elektrokimyası (Kalia ve ark. 2004 daki şekil modifiye 
edilerek çizilmiştir). 

Katodu oluşturan AgCl, güç kaynağından gelen elektronlar ile redükte olur ve 

elektronötralitenin sağlanması için katottan bir anyon (Cl¯ ve/veya anyonik ilaç) deriye 

geçmeli veya deri altından katoda bir katyon girmelidir (Mudry ve ark. 2006a; Phipps 

ve ark. 2007). 

İyontoforez mekanizması benzer yüklerin birbirini itme, farklı yüklerin birbirini 

çekme olayına dayanır. Buna dayanarak iyontoforez tekniği ile uygulanacak olan ilaç 

hangi yükü taşıyorsa, aynı yüke sahip elektroda yerleştirilir ve basit bir elektrik akımı 

uygulayarak ilaç molekülü deriden içeriye doğru itilir. Örneğin ilaç katyonik bir ilaç 

ve elektrik akımın uygulanması ile ilaç katottan anoda doğru hareket eder. Buna 

“katodal iyontoforez” denir (Kalia ve ark. 2004).  

İyontoforezin elektrokimyasını özetlersek, bir oksidoredüksiyon reaksiyonudur. 

“n” sayıda monovalan iyonun deriye geçmesi için, anotta oksidasyon sonucu “n” sayıda 

elektron üretilmeli ve katoda geçmelidir. Bu “n” sayıda elektronun tamamı katotta 

redüksiyon ile kullanılmalıdır. Eksternal (dış) devrede akan elektron sayısı, internal (iç) 

devrede deriye geçen yüklü iyonlar sayısını doğrudan yansıtır (Phipps ve ark. 1989; 

Sage ve Riviere 1992). 
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2.2.3. Transdermal İyontoforezin Avantaj ve Dezavantajları 

2.2.3.1. Avantajları 

  Transdermal uygulamanın en büyük dezavantajlarından derinin en üst tabakası 

olan stratum corneudem’un geçirgenlik problemidir. Sadece uygun fizikokimyasal 

özelliklere (molekül ağırlığı < 500 Da, sudaki çözünürlüğü > 1 mg/mL, doymuş çözelti 

pH’sı  5-9 arasında, erime derecesi <200C, günlük uygulama dozu <10mg ve yağ/su 

partisyon katsayısı (Ko/w) 10-1000 arasında olan potent etkin maddelerin deriden geçişi 

pasif difüzyon esasına dayalı transdermal uygulama yolu ile sağlanabilmektedir. Bu 

nedenle deriden etkin maddelerin sistemik dolaşıma katılımını sağlamak üzere, derinin 

güçlü bariyer özelliğini aşmak için çeşitli kimyasal, fiziksel ve fizikokimyasal 

yöntemler (penetrasyon arttırıcılar, elektroporasyon, mikroiğneler, iyontoforez gibi) 

araştırılmıştır (Kanikkannan ve ark. 2000; Naik ve ark. 2000; Guy ve Hadgraft 2002; 

Prausnitz 2004; Kalia ve ark. 2004).  

İlaçların deriden geçişini arttırmada kullanılan fiziksel yöntemler arasında başta 

iyontoforez tekniği gelir. İyontoforezi diğer fiziksel, kimyasal ve fizikokimyasal 

yöntemler ile kıyaslarsak, iyontoforez uygulanan düşük elektrik akımının (0,1-0,5 

mA/cm2) etkisi ile derinin yapısal özelliğini değiştirmeden molekülün elektriksel 

yüküne göre etkin maddenin geçişini sağlamaktadır (Kalia ve ark. 2004). Diğer ifade ile 

uygulanan elektrik akımı ile ilaç molekülü deriye doğru itilir ve diğer transdermal 

yöntemlerin aksine deriye etki etmeyip, ilaca etki ederek transdermal geçişi sağlar 

(Mudry, Guy ve ark. 2007). Bu nedenle nadiren membranda yok sayacak derecede 

değişiklik yaratır. Genel olarak iyontoforez sonrası deride oluşan çok az düzeydeki 

iritasyonlarda hızlı bir şekilde iyileşme gerçekleşir (William ve Barry 1992) 

Transdermal iyontoforezin avantajları aşağıda sıranmıştır: 

1. Deri yapısında değişiklik yaratmadan ilacın deriden geçişini sağladığı için 

parenteral uygulamaya girişimli olmayan alternatif bir yöntemdir (Dixit ve ark. 

2007). İntravenöz infüzyon ile benzer bir plazma profilin elde edilmesine olanak 

sağlar (Singh ve ark. 1995); devamlı enjeksiyon veya infüzyona bağlı oluşabilen 

infeksiyon, inflamasyon ve fibröz riskini azaltır (Wang ve ark. 2005). 
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2. Derinin lipofilik özelliğine bağlı olarak hidrofilik, yüklü veya iyonize olabilen 

ve yüksek molekül ağırlıklı bileşiklerin stratum corneum’dan sistemik kan 

dolaşımına geçmesi oldukça kısıtlıdır. İyontoforez tekniği ile bu özellikte olan 

bileşiklerin deriden sistemik kan dolaşımına geçmesi olanaklı olmaktadır 

(Burnette ve Ongpipattanakul 1987; Pikal 2001; Wang ve ark. 2005).  

3. İyontoforetik sistemde ilacın deriden geçiş hızı uygulanan elektrik akım 

yoğunluğu ile genel olarak orantılı olduğu için, elektrik akımını ayarlayarak 

kontrollü bir şekilde ilacın geçişi sağlanmış olur ve dolayısı ile bu sistem 

dozlama farklılıklarını önler, bireysel ve bireyler arası değişiklikleri en aza 

indirir. Ayrıca büyük molekül ağırlıklı bileşiklerin kontrollü bir şekilde sistemik 

olarak uygulanmasına olanak sağlar (Gupta ve ark. 1998; Wang ve ark. 2005). 

Sadece parenteral olarak uygulanabilen protein ve peptitler gibi yüksek molekül 

ağırlıklı ilaçlar iyontoforez tekniği ile girişimli olmayan bir şekilde sistemik 

dolaşıma ulaşabilir (Abla ve ark. 2005a; Dixit ve ark. 2007; Henchoz ve ark. 

2009) 

4. İyontoforetik sistemlerde elektrik akımın kesilmesi ile hızlı bir şekilde ilaç geçişi 

sonlandırılabilir. Böylece ilacın giriş hızı optimize yani organizmaya giriş 

(input) kinetiği kontrol edilebilir (Gupta ve ark. 1998; Kalia ve ark. 2004; Dixit 

ve ark. 2007). 

5. İyontoforetik geçiş elektik akımının kontrolü ile ayarlanabildiği için, ilaç 

uygulamada güvenilir bir yöntemdir. İlaçların hızlı bir şekilde verilmesi istendiği 

kadar, bazen yavaş ve az miktarda uygulanması istenmektedir, aksi takdirde doz 

aşımı ve toksisiteye neden olabilir. İyontoforezin kontrollü uygulama 

özelliğinden yararlanarak, yeni doğan ve erken doğanlarda olduğu gibi daha 

geçirgen olan membranlardan ilacın istenilenden daha hızlı geçişi önlenir ve 

güvenilir bir şekilde girişimli olmayan transdermal ilaç uygulama olanağını 

sağlar (Delgado-Charro ve Guy 2002; Luzardo-Alvarez ve ark. 2003).   

6. Bireysel dozlama gerektiren ve/veya dar terapötik aralığa sahip ilaçların 

uygulanması için güvenilir bir alternatif uygulama yolu sağlar (Delgado-Charro 

ve Guy 2002; Luzardo-Alvarez ve ark. 2003).  
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7. İyontoforezin pasif difüzyona kıyasla daha az toksisite ve doz aşımına yol açar. 

Bunun üç nedeni olabilir; (a) iyontoforez tekniğin etkinliği pasif transdermal 

sistemlere göre daha fazla olduğu için, iyontoforetik sisteme daha az 

konsantrasyonda ilaç yüklenir, (b) ilaç iyonize/tuz olarak çözelti içinde 

bulunmaktadır, bu nedenle ancak elektrik akımı uyguladıktan sonra deriye 

geçebilir ve (c) etki hızlı başlandığı için, yavaş etki başlamasına bağlı olarak 

oluşan doz aşımının riski azalır (Thysman ve Préat 1993). 

8. İyontoforez yöntemi ile devamlı salım sağladığı için kısa biyolojik yarılanma 

ömrüne sahip ilaçların oral alımı ile kan düzeyinde oluşan değişiklikler azalır ve 

daha sabit bir kan düzeyi elde edilir (Luzardo-Alvarez ve ark. 2003). Ayrıca oral 

uygulamaya kıyasla, ilaç etkinliğinin artması veya istenmeyen (advers) etkilerin 

azalmasına neden olur (Dixit ve ark. 2007). 

9. Lokal ilaç uygulamada en az sistemik yan etki yaratarak, daha yüksek bölgesel 

ilaç konsantrasyonu sağlar (Nair ve ark. 1999; Wang ve ark. 2005). 

2.2.3.2. Dezavantajları 

Küçük molekül ağırlıklı maddeler pasif difüzyon ile geçebilir. Bunun yanı sıra 

pasif difüzyon iyonize olmayan türlerin geçişinde yararlıdır. İyonizasyon derecesi 

arttıkça, pasif difüzyon azalır (Santi ve ark. 2003). Derideki pasif permeabilitesi iyi olan 

iyonize olmayan moleküller için iyontoforezin kullanılması üstünlük 

yaratmayabilmektedir. Bu tür moleküller pasif difüzyon ile deriye iyi derecede 

geçebiliyor ise, iyontoforeze gerek kalmayacaktır veya iyontoforezin önemi azalacaktır 

(Burnette ve Marrero 1986; Akomeah ve ark. 2009). 

İyontoforezin diğer dezavantajı ise piroksikam, deksametazon, nafarelin, 

fentanil ve sufentanil gibi birçok lipofilik ilacın uygulaması ile deride depo 

oluşturmaları sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu gibi lipofilik ilaçlar iyontoforez sürecinde 

deride biriktiği için, elektrik akımının kesildikten sonra bile, sistemik kan dolaşımına 

geçecektir. Bu nedenle her zaman elektrik akımının kesilmesi ile ilacın geçişi 

sonlandırılamayabilir. Bu etki pasif transdermal uygulamalarda da söz konusudur 
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(Thysman ve Préat 1993; Delgado-Charro ve Guy 1995; Volpato ve ark. 1998; Marconi 

ve rak. 1999; Santi ve ark. 2003; Paturi ve ark. 2010). 

Bunun yanı sıra iyontoforetik sistem, kullanılan piller ve elektrotlar nedeni ile 

maliyeti yüksek bir terapötik sistemdir (Nail ve ark. 1999; Wang ve ark. 2005). 

2.2.4. Transdermal İyontoforetik Geçiş İçin İdeal İlaç Moleküllerinin Özellikleri 

Transdermal iyontoforetik uygulamaya ideal olan ilaç moleküllerinin özellikleri 

aşağıda özetlenmiştir (Naik ve ark. 2000): 

1. Sudaki çözünürlüğü > 1mg ml-1 olmalıdır. 

2. Yüklü olup, asidik ise pka < 4; bazik ise pka > 7,4 olmalıdır. 

3. Doz aralığı;  

<1000 dalton M.A. ilaçlar için 20-50 mg gün-1 doz 

M.A. = 1000 dalton ve 1000 < M.A.< 5000 dalton ilaçlar için 2-5 mg gün-1 

doz 

M.A. > 5000 dalton ilaçlar için < 1 mg gün-1 doz 

7000 Daltondan daha büyük molekül ağırlığına sahip moleküllerin iyontoforez 

ile deriden geçişi olanaklı değildir (Tanner ve Marks 2008) 

2.2.5. Transdermal İyontoforetik Geçiş Mekanizmaları 

İyontoforez ile ilaçların deriden geçişi elektromigrasyon ve elektroozmoz olmak 

üzere iki ana mekanizma ile gerçekleşir ve her ikisi “elektrotransport” mekanizmasının 

alt başlıklarıdır (Guy ve ark. 2000). Bunun yanı sıra pasif difüzyon ilaç moleküllerin 

geçişinde daha az etkili olan diğer mekanizmadır (Kalia ve ark. 2004; Dixit ve ark. 

2007; Mudry, Guy ve ark. 2007). 

Bir iyontoforetik geçiş çalışmasında elektroozmoz, elektromigrasyon ve pasif 

difüzyonun birbirine olan oranı ve relatif katkı payı, moleküler ağırlık, lipofilite, yük ve 

moleküler konformasyon gibi maddenin fizikokimyasal özelliklerine, derinin 

fizikokimyasal ve elektriksel özelliklerine ve pH, iyon şiddeti ve ilaç konsantrasyonu 

gibi deney koşullarına bağlıdır.  
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Derinin elektriksel özelliği ve iyontoforezdeki önemi 

Derinin elektriksel özelliklerinden biri izoelektrik noktasıdır. Derinin izoelektrik 

noktası, derinin yüksüz olduğu pH’dır. Bu değer domuz derisi için 4,4; insan derisi için 

ise 4,8’dir. Bu nedenle 4,4-4,8 pH’larda deri üzerindeki yük sıfırdır (Luzardo-Alvarez 

ve ark. 1998; Marro, Guy ve ark. 2001).  

Fizyolojik pH (pH 7,4) ve üzerindeki pH’larda derinin karboksilik asit grupları 

(-COOH) iyonize (-COO¯) şekildedir ve deri negatif yüke sahiptir. Bu nedenle pH’nın > 

4-4,5 olması, derinin karboksil gruplarının iyonize olmasına ve katyonlara karşı seçici 

geçirgen olarak davranmasına neden olur (Luzardo-Alvarez ve ark. 1998; Kalia ve ark. 

1998; Guy 2007).  

Bu nedenle iyontoforetik geçiş çalışmalarında derinin izoelektrik noktasının 

üzerindeki pH’larda çalışmak, katyonik ilaçların geçişini destekler (Guy ve ark. 2000; 

Mudry, Guy ve ark. 2007). İzoelektrik noktasının altında ise deri positif yüke sahip olur, 

bu nedenle anyonik türlere karşı seçici geçirgen özellikte davranır. Bu nedenle derinin 

izoelektrik noktasının altındaki pH’larda çalışmak anyonik türlerin geçişini kolaylaştırır 

(Kim ve ark. 1993; Merino ve ark. 1999).   

Deri yükünün ters yönde değişmesi, anyonlara seçici davranmasına yol açar. 

Böyle bir durum söz konusu olduğunda katyonik ilaçların geçiş etkinliği, iki mekanizma 

ile azalır: (a) anodal elektroozmozun azalması veya yok olması ve (b) derinin anyon 

seçici özelliğine bağlı reseptörde bulunan Cl¯ counter iyonlarının daha rahat deriye 

geçmeleri ve daha fazla yükün bu iyonlar ile deriye girmiş olması. Diğer ifade ile Cl¯ 

iyonları ile taşınan yük fransiyonu artar, etkin madde ile taşınacak yük fraksiyonu 

(transport sayısı) ve dolayısı ile geçiş etkinliği azalır (Marro, Kalia ve ark. 2001a). 

2.2.5.1. Elektromigrasyon (Electromigration) 

İlaç iyonları ve uygulanan elektriksel alan veya voltaj arasındaki etkileşime 

bağlı, transdermal iyontoforetik geçiş gerçekleşebilir. Elektrik alanın iyon üzerinde 

uyguladığı güce bağlı iyon, membranı pasif difüzyondan daha hızlı bir şekilde geçebilir. 

(Pikal 2001; Guy 2007). İyontoforez tekniğinde, uygulanan elektirik akımının etkisi ile 

yüklü moleküller oluşan elektriksel alan ile doğrudan etkileşerek deriden geçerler. Bu 
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geçiş mekanizması "elektromigrasyon" olarak ifade edilir (Kalia ve ark. 2004). 

Elektromigrasyon (electrorepulsion) tamamen elektrik akımın uygulaması sonucu 

oluşan bir olaydır. Elektrotlardaki reaksiyonlar sonucu, elektron akışı iyonik akışa 

dönüşür. İyonik transport elektronötraliteyi korumak için deri boyunca gerçekleşir 

(Delgado-Charro ve Guy 2002; Mudry, Guy ve ark. 2007). 

İlacın molekül ağırlığı belirli bir sınırın üstünde çıkarsa, elektromigrasyon ile 

geçişi azalır. Elektromigrasyon, 600 dalton’u aşan molekül ağırlıklı ilaçlar için kısıtlıdır 

(Burnette ve Marrero 1986; Kalia ve ark. 2004)  

2.2.5.2. Elektroozmoz (Electroosmosis) 

Elektroozmoz, akım debisi sonucu oluşan konvektif çözücü akışıdır ve daha çok 

nötral ve büyük molekül ağırlıklı olan ilaçların geçişinde önem kazanır, ancak bu sadece 

yüksüz moleküllerin geçişini sağladığı anlamına gelmez. Konvektif çözücü akışı 

“iyontohidrokinez” (iontohydrokinesis) olarak da bazen ifade edilebilir (Akomeah ve 

ark. 2009). Elektoozmotik geçiş molekül ağırlığından bağımsız bir şekilde gerçekleşir. 

60-400 dalton aralığında molekül ağırlıklı bileşiklerin elektroozmotik geçişi birbirine 

benzer olduğu saptanmıştır (Green ve ark. 1992; Delgado-Charro ve Guy 1994) 

Yüklü moleküllerin geçişi elektromigrasyon yanı sıra, elektroozmoz ile de 

gerçekleşebilir (Kalia ve ark. 2004). Diğer ifade ile elektroozmoz, konsantrasyon 

gradyanı söz konusu olmadan konvektif çözücü akışıdır, ancak bu elektroozmotik 

geçişin konsantrasyondan bağımsızdır anlamına gelmez (Kim ve ark. 1993; Pikal 2001; 

Dixit ve ark. 2007).  

Elektrik akımının uygulanması sonucu iyonlar hareket ettiğinde, beraberinde 

hidratasyon ile suyu taşırlar. Bu şekilde taşınan su, elektroozmotik akışın bir kısmını 

oluşturur (Pikal 2001). İyonların yarattığı hareket gücü (momentum) çözücüye aktarılır. 

Fizyolojik şartlarda derinin negatif yüklü özelliğine bağlı olarak elektrik akımının 

uygulanması anotan katoda doğru net bir konvektif çözücü akışına (elektroozmoz) 

neden olur (Burnette 1989; Hirvonen ve Guy 1997). Böylece total yükün fraksiyonunu 

taşıyamayan yüksüz türler, elektroozmoz ile deriye geçmiş olur (Burnette ve 

Marrero1986; Pikal ve Shah 1990a; Marro, Guy ve ark. 2001). Fizyolojik şartlarda 

elektroozmoz, nötral çözünenler yanı sıra katyonların geçişini desteklemekte, 
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anyonların geçişini ise engellemektedir (Guy ve ark. 2000; Pikal 2001; Dixit ve ark. 

2007). 

Moleküler düzeyde elektroozmoz, birim zamanında birim alanından geçen 

çözücü hacmi (μl sa-1 cm-2) veya çözücü akış hızı (v: solvent velocity) olarak 

tanımlanabilir (Guy ve ark. 2000; Kalia ve ark. 2004). 

Konvektif çözücü akış yönünü belirten faktör membranın yüküdür, yük taşıyıcı 

iyonun polaritesi konvektif çözücü akış yönünü etkileyemez (Marro, Kalia ve ark. 

2001a; Pikal 2001). Donör pH’sı, derinin izoelektrik noktasının üzerinde olması deri 

üzerinde net negatif yük olmasına ve derinin katyonlara karşı seçici geçirgen olarak 

davranmasına neden olur. Buna bağlı olarak anodal elektroozmoz daha baskın olur. 

Donör pH’sı, 3,5 gibi derinin izoelektrik noktasının altında olması ise, elektroozmozun 

ter yönde gerçekleşmesini güçlendirir. Bu da derinin net pozitif yüklü hale geldiğini ve 

anyonlara seçici geçirgen davrandığını kanıtlar (Burnette ve Marrero 1986; Marro, Guy 

ve ark. 2001). 

2.2.6. Elektroozmotik Geçişin İzlenmesinde Belirteç Olarak Kullanılan Bileşikler 

 Elektroozmozun izlemesinde en çok radyoaktif işaretli mannitol gibi nötral 

büyük moleküller (Lopez ve ark. 2001; Marro, Kalia ve ark. 2001a; Marro, Guy ve ark. 

2001; Pikal 2001; Nugroho, Li, Danhof ve ark. 2004) veya çalışma koşullarında iyonize 

olmayan halde bulunanan parasetamol belirteç olarak kullanılmaktadır. Mannitol gibi 

nötral moleküllerin geçişi sadece elektroozmoz ile gerçekleştiği için tek transport 

mekanizması elektroozmoz olarak kabul edilmektedir (Marro, Kalia ve ark. 2001a). 

Hidrofilik ve zayıf asidik karakterde bir molekül olan parasetamol bir çok ilacın 

iyontoforetik geçiş çalışmasında belirteç olarak kullanılmıştır (Abla ve ark. 2005b; 

Schuetz, Naik, Guy ve ark. 2005; Sebastiani ve ark. 2005; Cázares-Delgadillo ve ark. 

2007). 
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2.2.7. Çalışmada Kullanılan Elektroozmotik Geçiş Belirteci (Parasetamol) 
Hakkında Genel Bilgiler 

2.2.7.1. Parasetamol yapısı 

Kapalı Formülü :  C8H9NO2 

Molekül Ağırlığı : 151,16 g/mol 

Açık Formülü : N-(4-hidroksifenil) asetamid (El-Obeid ve Al-Badr 1985; 

Sweetman 2002) 

 

Şekil 2-5: Parasetamol yapısal formülü 

 

2.2.7.2. Fizikokimyasal özellikleri 

Beyaz, kristal toz şeklinde olup, erime derecesi 168-172 °C arasındadır. Suda az 

çözünür (El-Obeid ve Al-Badr 1985; Sweetman 2002). 1 kısım parasetamol oda 

sıcaklığında 70 kısım suda çözünebilir (El-Obeid ve Al-Badr 1985). Diğer kaynaklar ise 

parasetamol’ün sudaki çözünürlüğünü 20C’da 14.7 mg/mL; 37C’da 23.7 mg/mL 

(Etman ve Naggar 1990) ve 25C’da 14.3 mg/mL (Garekani ve ark. 2003) olarak 

belirtilmiştir. Difüzyon katsayısı 6,86 . 10-4 cm2/min olan parasetamol (Stewart ve ark. 

1995), düşük permeabilite gösteren bir madde olarak kabul edilir, çünkü biyofarmasötik 

sınıflandırma sistemin belirttiği en düşük değerin (2-4 × 10-4 cm/s) altında permeabilite 

katsayısına sahiptir ve biyofarmasötik sınıflandırma sistemine göre 3. sınıf kategoride 

yer almaktadır (Amidon ve ark. 1995; Lindenberg ve ark. 2004). 

Parasetamol’ün partisyon katsayısı (log P) farklı kaynaklarda farklı belirtilmiştir. 

En çok kaydedilen log P değerleri 0,27 (Marsh ve Altria 2006), 0,51 (Fadl ve Omar 

1998) ve 0,25 (Lewis ve Dickins 2003) olarak saptanmıştır. Ortalama log P değeri 0,4 

olarak düşünülebilir (Drugbank veritabanı). 
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Parasetamol zayıf asidik özellikte olup, pka değeri 25C sıcaklığında 9,51’tir 

(Gennaro 2000). Bu nedenle pH<9 ortamlarda büyük ölçüde (yaklaşık %75) non-

iyonize olarak bulunur.  

Saklama koşulları: Hava geçirmeyen kaplarda, 30C sıcaklığın altında 

saklanmalıdır. Işıktan korunmalıdır (British Pharmacopeia 2002; Sweetman 2002). 

2.2.7.3. Miktar Tayini 

Spektrofotometrik yöntem 

Parasetamol’ün UV spektrometrik yöntem ile tayini literatürde kayıtlıdır 

(Afshari ve Liu 2001). Bu metot ile parasetamol’ün miktar tayini serumda hızlı bir 

şekilde olanaklıdır. Parasetamol asit ve sıcaklığa tabi tutularak hidrolize uğrar ve p-

aminofenole dönüşür. Elde edilen bileşik oksidatif bağlamaya uğrar ve indofenol türevi 

oluşur. Oluşan ürün 635 nm dalga boyunda pik verir ve okunur. Bu metodun 

doğrusallığı 25-600 μg/ml aralığındadır. 

Kromatografik yöntemler 

Spektrofotometrik yöntemler kullanılarak, daha yüksek MTL elde edilebilir. 

Deriden geçiş çalışmalarında daha düşük konsantrasyonlarda çalışmak zorunludur. 25-

50 ng/ml gibi konsantrasyonlar spektrofotometrik yöntem ile saptanamıyor. Bu nedenle 

yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (HPLC) yöntemi kullanılmalıdır. HPLC yöntemi ile 

daha düşük konsantrasyonlar tayin edilebilir. Bu tez çalışmada, Abla N. ve ark. HPLC 

yönteminde bazı değişiklikler yaparak parasetamol miktar tayini geliştirilmiştir (Abla ve 

ark. 2005a). 

2.2.8. Transdermal İyontoforetik Geçiş Mekanizmalarının ve Etkinliğinin 
Matematiksel İfadesi  

2.2.8.1. Elektromigrasyon ve Elektroosmozmotik Geçişin Hesaplanması 

Yüklü olan bir bileşiğin (x) kararlı haldeki toplam iyontoforetik geçiş hızı (flux), 

pasif difüzyonuna bakılmaksızın, elektromigrasyon (Jx
EM) ve elektroozmoz (Jx

EO) akışın 

tolpamı olarak (2-5 eşitliği) hesaplanabilir (Delgado-Charro ve ark. 1998; Guy ve ark. 

2001). İyontoforetik geçiş hızı (flux) eski kaynaklarda “μg dk-1 cm-2” veya “μg sa-1cm-2” 

olarak gösterilirken, yeni kaynaklarda “μg sa-1 mA-1” veya “μg sa-1 mA-1” olarak 
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gösterilmesi tercih ediliyor, çünkü iyontoforetik geçişi belirleyen, geçen toplam yüktür 

ve elektrik akımın şiddeti ile belirlenir; yüzey alanının etkisi yoktur. Dolayısı ile “μmol 

cm-2 sa-1” biriminde cm-2 parametresinin yeri yoktur (Mudry, Guy ve ark. 2007).  

Jx
T = Jx

EM + Jx
EO                                                                                   (2-5) 

Elektromigrasyon ile gerçekleşen geçiş hızı 2-6 denklemi ile gösterilir. 

Jx
EM = 

𝟏𝒛𝒙𝑨 𝑭 ix                                                                                             (2-6) 

Burada A, zx, F ve ix sırasıyla aktif elektrot kompartmanı ile temasta olan deri 

yüzey alanı (cm2), x iyonun taşıdığı yük, Faraday sabiti ve x iyonun akım debisini 

gösterir. ix uygulanan elektrik akımı şiddetinin (mA) ve x iyonun transport sayısı (0< tx 

<1) ile ilişkilidir. tx hiç bir zaman 1 olamaz. Bu ilişki 2-7 eşitliği ile açıklanır. 

ix = tx. I                                                                                         (2-7) 

Transport sayısı (tx), x iyonu ile taşınan total akımın fraksiyonudur ve transport 

etkinliği olarak da ifade edilir. (Delgado-Charro ve Guy 2002; Kalia ve ark. 2004).  

tx =  𝐳𝐱𝐮𝐱𝐜𝐱∑ 𝒛𝒊𝒖𝒊𝒄𝒊𝒊𝒏 𝟎                                       (2-8)                           

Bu eşitlikte zx, ux ve cx sırasıyla ilacın yükü, membrandaki hareketliliği ve 

konsantrasyonudur. Payda ise membrandan elektrik yük taşımasında katkıda bulunan 

sistemdeki bütün iyonların ilgili parametrelerinin toplamıdır. 

2-7 ve 2-8 denklemi, 2-6 denkleminde yerleştirilirse aşağıdaki 2-9 eşitliği elde 

edilir: 

Jx
EM = 𝟏 𝒛𝒙 𝐀 𝑭  𝐳𝐱𝐮𝐱𝐜𝐱∑ 𝒛𝒊𝒖𝒊𝒄𝒊𝒊𝒏 𝟎  I                             (2-9)                               

ID akım yoğunluğunu (current density) ifade eder ve birim alanına uygulanan 

akım gücü anlamındadır (ID = I/A) ve mA/cm2 birimi ile ifade edilir (2-10 eşitliği) 

I = ID. A                                    (2-10)                             

2-10 eşitliğinin 2-9 eşitliğine yerleştirilmesi ile aşağıdaki eşitlik (2-11) elde 

edilir. Eşitlik 2-11 elektromigrasyon ile gerçekleşen geçişi en ayrıntılı şekilde 

göstermektedir.  
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Jx
EM = 𝟏𝒛𝒙 𝑭  𝐳𝐱𝐮𝐱𝐜𝐱∑ 𝒛𝒊𝒖𝒊𝒄𝒊𝒊𝒏 𝟎  ID                                             (2-11) 

Faraday kanununa göre elektromigrasyon ile gerçekleşen iyontoforetik geçiş 

(Jd) denklem 2-16’da gösterildiği şekilde hesaplanır ve Faraday eşitliği olarak 

tanımlanır (Phipps ve Gyory 1992; Kalia ve ark. 2004; Phipps ve ark. 2007; Sylvestre, 

Díaz-Marín ve ark. 2008): 

Jd = 𝒕𝒙 𝑰𝑭 𝒛𝒙                                                              (2-12)                          

tx, zx ve F sırasıyla ilacın transport sayısını, değerliğini ve Faraday sabitini 

(96500 ≈ 96487 coulomb/mol) göstermektedir ve 2-11 eşitliği ile aynıdır.  

Elektroozmotik geçiş 2-9 denklemi ile ifade edilebilir (Pikal ve Shah 1990b; 

Kalia ve ark. 2004). 

Jx
EO = v 𝒄𝒙                             (2-13)                             

v : Çözücü akış hızı (solvent velositesi)  

Cx: Membrandaki ilaç konsantrasyonu (veya donördeki ilaç konsantrasyonu) 

2-13 eşitliğinde Cx konsantrasyonu ifade etmektedir. Ama farklı kaynaklarda Cx 

için kullanılan tanımlar, birbirinden farklıdır. Kalia ve ark. bu parametreyi 

membrandaki ilaç konsantrasyon olarak tanımlanmaktadır (Kalia ve ark. 2004); oysa 

diğer kaynaklarda donördeki ilaç konsantrasyon olarak belirtilmiştir (Marro, Kalia ve 

ark. 2001a; Nugroho, Li, Danhof ve ark. 2004) 

Çözücü akış hızını hesaplamak için, elektroozmoz belirteçi olarak kullanılan 

mannitol veya parasetamol’ün iyontoforetik geçişi hesaplanır ve donör çözeltideki 

konsantrasyonuna bölünür. Diğer ifadem ile v = Jmannitol/Cmannitol eşitliğinden 

hesaplanabilir (Kim ve ark. 1993). 

2-13 eşitliğinden anlaşıldığı gibi elektroozmoz konsantrasyona bağlıdır (Marro, 

Kalia ve ark. 2001a; Kalia ve ark. 2004). İyontoforetik geçişte, temel transport 

mekanizması elektroozmoz ise, elektrolitin varlığı veya yokluğu daha az önemlidir ve 

konsantrasyon artışı ile orantılı olarak elektroozmoz artar (Marro, Kalia ve ark. 2001b). 
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2.2.8.2. Transport Sayısı ve Hesaplaması 

Transport sayısı, uygulanan elektrik akımının deriden geçen miktarıdır. Diğer 

ifade ile transport sayısı spesifik bir iyon ile taşınan elektrik akımın fraksiyonudur (ti = 

Ii/I) ve o iyonun yük taşıyıcı olarak etkinliğini göstermektedir (Kim ve ark. 1993; 

Mudry ve ark. 2006b; Sylvestre, Díaz-Marín ve ark. 2008).  

Derinin her iki tarafında bulunan tüm iyonların toplam transport sayısı 1 olması 

gerektiğine göre (∑ 𝑡 = 1), iyontoforetik transportun yarışmalı bir transport olduğu 

anlaşılır. Bu nedenle ilacın transport sayısı (a) yük taşıyıcı olan ilacın etkinliğine ve (b) 

rekabetçi iyonların varlığı (co- ve counter) ve yük taşıma kabiliyetine bağlıdır (Sage ve 

Riviere 1992; Mudry ve ark. 2006a; 2006b; Mudry, Guy ve ark. 2007). Deri altında 

endojen iyonların yüksek konsantrasyonda varlığı nedeni ile elektromigrasyon ile 

gerçekleşen bir ilacın iyontoforetik geçiş etkinliğini %100’un altındaki en yüksek 

değerler ile kısıtlıdır. O ideal bir ilacın transport sayısı da hiç bir zaman 1 olmayacaktır. 

Örneğin, oldukça küçük ve hareketli olan Li+, Na+, NH  ve K+ iyonların transport 

sayıları sırasıyla 0,54  0,06; 0,59±0,06; 0,77  0,19; 0,77  0,15 saptanmıştır. Hiç bir 

ilaç molekülü sözü katyonlardan daha hareketli ve küçük değildir. Bu nedenle hiç bir 

ilaç molekülü endojen Cl¯ iyonlarına karşı bu katyonlardan daha fazla yük taşıma 

kabiliyetine sahip değildir. Bu nedenle hiç bir ilacın en yüksek transport sayısı ≈ 0,77 

değerini aşamaz ve katyonik ilaçların iyontoforetik geçişi her zaman endojen Cl¯ 

iyonları ile kısıtlanıp, bu tür ilaçların iyontoforezinde en yüksek elde edilebilen geçiş 

etkinliği %60-%80 olacaktır (Mudry ve ark. 2006b). 

Transport sayısı, geçiş mekanizmasına bakılmaksızın geçişin etkinliğini belirten 

bir parametredir. Bu nedenle bazı kaynaklarda transfer sayısı (transference number) 

olarak geçer. Bunun anlamı geçiş mekanizmasına bakılmaksızın, her mol elektron 

başına geçen ilgili bileşiğin mol sayısıdır (Mudry, Carrupt ve ark. 2007; Mudry, Guy ve 

ark. 2007).  

 “tx” olarak gösterilen transport sayısı, x iyonun konsantrasyonuna ve mobilite 

gibi fizikokimyasal özelliklerine ve ortamda bulunan diğer yük taşıyıcı türlerin (co- ve 

counter iyonların) konsantrasyonuna ve fizikokimyasal özelliklerine bağlıdır (Mudry ve 
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ark. 2006c). Diğer ifade ile transport sayısı stratum corneum özelliklerinden çok, 

derinin her iki tarafında bulunan iyonik bileşimine bağlıdır. Transport sayısı 2-14 

denklemi ile açıklanır (Phipps ve Gyory 1992): 

tx =  𝐳𝐱𝐮𝐱𝐜𝐱∑ 𝒛𝒊𝒖𝒊𝒄𝒊𝒊𝒏 𝟎                                                 (2-14)                         

Bu eşitlikte daha önce de belirtildiği gibi zx, ux ve cx sırasıyla ilacın yükü, 

membrandaki mobilitesi ve konsantrasyonudur. Payda ise membrandan elektrik yük 

taşımasında katkıda bulunan sistemdeki bütün iyonların ilgili parametrelerinin 

toplamıdır.  

Bu eşitliğe göre ilaç molekülü, sistemde mevcut olan diğer iyonlar ile yük 

taşımada rekabete girer, rekabetçi iyonların varlığı ilacın geçiş hızı ve geçiş etkinliğini 

azaltır (Sylvestre, Díaz-Marín ve ark. 2008). Ayrıca membrandaki ilaç molekülün 

mobilitesinin ve konsantrasyonun artması ile geçiş etkiniğinin arttığını da 

göstermektedir. Bu nedenle küçük ve mobil olan rekabetçi iyonların varlığında, daha az 

mobiliteye sahip olan ilaç molekülün konsantrasyonunu arttırarak, ilacın iyontoforetik 

geçiş etkinliği artar. Bu durum pratikte her zaman geçerli olmayabilir. Bu 3 neden ile 

açıklanabilir (Kalia ve ark. 2004): 

a. Formülasyondaki ilaç konsantrasyonunun arttırılması zorunlu olarak biyolojik 

membrandaki ilaç miktarının arttığı anlamına gelmez. 

b. Rekabetçi iyonların konsantrasyonu ve mobilitesi önemli rol oynar. 

c. İlacın fizikokimyasal özelliklerine bağlı olarak ilaç molekülleri iyontoforez 

boyunca deri yapısı ile etkileşebilir. 

Ne yazık ki bu eşitlikte olan mobilite ve konsantrasyon kavramları donör 

çözeltisi içinde olan iyonların değil; deri içindeki iyonlara aittir ve bu da ilgili 

parametrelerin hesaplamasını oldukça zorlaştırır. Dolayısı ile transport sayısının 

hesaplanmasında bu eşitliğin kullanımı kısıtlıdır (Delgado-Charro ve Guy 2002; Mudry 

ve ark. 2006b). Bu nedenle transport sayısı çoğunlukla teorik olarak değil, genellikle 

deneysel olarak elde edilir. Bu nedenle transport sayısını hesaplamak için öncelikle 

zahiri akış hesaplanır. Zahiri akış (Japp) eşitlik 2-15 ile basit bir şekilde hesaplanır 

(Mudry ve ark. 2006a): 
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Japp (mol sa-1) =  
𝑽.  𝑪𝑯𝑷𝑳𝑪∆𝒕                                                                (2-15) 

Bu eşitlikte V parametresi, t (saat) süresi boyunca reseptör çözeltisinden 

toplanan hacimdir. CHPLC ise HPLC ile saptanan ilaç konsantrasyonudur. Zahiri akışı 

hesapladıktan sonra Japp, Jd ile eşit farz edilir ve 2-12 eşitliğine (Faraday eşitliği) 

yerleştirilir; 

Jd = 
                                                                                                 

Burada tek bilinmeyen parametre tx olduğuna göre transport sayısı 

“ortamala±standart sapma” olarak hesaplanabilir. 

Transport sayısını hesaplamak için diğer yöntem grafik yöntemidir. İlacın geçiş 

hızı (μmol sa-1), akım şiddetine karşı çizildiğinde, grafiğin doğrusal bülümünün eğimi 

transport sayısını vermektedir (Harper-Bellantone ve ark. 1986; Luzardo-Alvarez ve 

ark. 2001; Nugroho, Li, Danhof ve ark. 2004). 

2.2.9. Transdermal İyonotoforetik Geçişi Etkileyen Parametreler 

Geçen ilaç miktarı, deriden geçen yük miktarı ile doğrudan orantılıdır ve farklı 

parametrelere bağlıdır (Guy ve ark. 2001). Bu parametreler aşağıda verilmiştir. 

2.2.9.1. Tekli İyon (Single-Ion) Koşulu  

Tekli iyon koşulu Nernst-Planck elektrodifüzyon, teorisi ve elektronötraliteyi 

kullanarak modellenmiştir. Bu modellemede membran homojen ve yüksüz (nötral) 

olarak farz edilir (Marro, Kalia ve ark. 2001a; Mudry ve ark. 2006a; 2006b). Tekli iyon 

koşulu tek değerlikli katyonik bir ilacın anodal iyontoforezi ile açıklanabilir. Tekli iyon 

koşulunda tek değerlikli katyonik ilaç deri yüzeyinde bulunan tek yük taşıyıcı olduğu ve 

katodal (deri altı) kompartmanın 154 mM NaCl çözeltisinden oluştuğu durumdur. Bu 

koşullar içerisinde ilacın transport sayısı, difüzyon katsayıların oranlanması ile elde 

edilir (eşitlik 2-16);  

tM = 𝑫𝑴𝑫𝑴  𝑫𝑪𝒍                                                                                           (2-16) 

Bu eşitlikte tM, DM ve DCl¯ sırasıyla ilacın transport sayısı, ilacın difüzyon 

katsayısı ve deri altında bulunan rekabetçi Cl¯ iyonun difüzyon katsayısını 
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göstermektedir. Bu durumda transport sayısı konsantrasyondan bağımsızıdır (Kasting ve 

Keister 1989). Bu eşitliğin doğruluğu sabit akım uygulamalı iyontoforez boyunca in 

vitro ve in vivo çalışmalarda lidokain, kinin, hidromorfon ve ropinirol için 

değerlendirilmiştir (Padmanabhan ve ark. 1990; Marro, Kalia ve ark. 2001a; Luzardo-

Alvarez ve ark. 2003). 

Bu durumda ilaç iyonu, donörde bulunan ve deriye yük taşıyan tek iyondur, 

dolayısı ile rekabet ancak deri altındaki rekabetçi klorür (counter) iyonlar ile olacaktır. 

Bu rekabet, katyonik bir ilaç için Cl¯ (counter) iyonları ile; anyonik bir ilaç için ise Na+ 

iyonları ile olacaktır (Kasting 1992; Mudry ve ark. 2006a; Mudry, Carrupt ve ark. 

2007). Dolayısı ile en yüksek transport sayısı tekli iyon koşulunda elde edilebilir ve bir 

iyontoforetik sistemin uygunluğunu öngörebilmek için, tekli iyon koşulunda 

iyontoforetik geçişini çalışmak ilk yapılması gereken çalışma olmalıdır (Mudry, Carrupt 

ve ark. 2007).  

Bu eşitlikten anlaşılıyor ki iyontoforetik geçişin etkinliği ilacın ve rekabetçi 

(counter) iyonun derideki relatif difüzyonu ile tayin edilir ve donörde rekabetçi iyon 

olmadığı taktirde ilaç konsantrasyonundan bağımsızdır. Böylece Tekli iyon koşulunu 

sağlayarak, en az miktarda ilacın yüklenmesi ile, en yüksek geçiş hızı elde edilebilir 

(Mudry ve ark. 2006a). Bu özellik peptitler gibi maliyeti yüksek ilaçların 

formülasyonunda avantajlıdır (Mudry ve ark. 2006b).  

2.2.9.2. Donör Çözeltisinde İlaç Konsantrasyonu  

Donördeki ilaç konsantrasyonu iyontoforetik geçişi etkileyen en önemli 

parametrelerdendir. Konsantrasyon denildiğinde, iyonize halde bulunan ilaç 

konsantrasyonudur. Bu nedenle formülasyon optimizasyonunda donör pH’sı ve ilacın 

pKa değeri dikkate alınmalıdır (Delgado-Charro ve Guy 2002).  

Genel prensip olarak rekabetçi iyon varlığında donördeki ilaç konsantrasyonun 

artması ile iyontoforetik geçiş hızı artar (Phipps ve Gyory 1992; Marro, Kalia ve ark. 

2001a; Phipps ve ark. 2007), ancak konsantrasyon ve iyontoforetik geçiş hızı arasında 

linner ilişki olmadığı ve hatta konsantrasyonun artması geçişi olumsuz yönde etkilediği 

durumlar vardır (Merino ve ark. 1999). Yüksek moleküler ağırlık veya yüksek 

lipofiliteye sahip katyonik ilaçlar deri ile kompleks oluşturarak, derinin yüzeyine 
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bağlanır ve deri yükünü nötralize ederek elektroozmozun inaktif olmasına neden olurlar. 

Böylece konsantrasyonun artışı belli bir yere kadar geçiş hızın artmasına neden olur ve 

daha sonra geçiş hızı sabitleşir (Delgado-Charro ve Guy 1994; Hoogstraate ve ark. 1994). 

Bazı durumlarda ise belirli bir konsantrasyonun üzerinde ilaç molekülü deri 

yüzeyine aşırı miktarda bağlanmasına bağlı olarak derinin negatif yükü tam tersine 

dönüşür. Bu durum özellikle anodal iyontoforez ile deriden geçen ilaç moleküllerin 

geçiş hızını olumsuz yönde etkileyecektir (Hirvonen ve Guy 1997). Gonadotropin, 

kinin, propranolol, nafarelin, löprolit, rotigotin ve kalsitonin’in iyontofoetik geçişinde 

benzer davranış saptanmıştır (Miller ve ark. 1990; Lu ve ark. 1993; Thysman, Hanchard 

ve ark. 1994; Delgado-Charro ve Guy 1994; Delgado-Charro ve Guy 1995; Delgado-

Charro ve ark. 1995; Rodríguez Bayón ve Guy 1996; Nugroho, Li, Danhof ve ark. 

2004). Bu gibi lipofilik katyonik ilaçların geçişi kendi tarafından inhibe edilir. Bir ilacın 

log P değeri ne kadar yüksek ise daha düşük konsantrasyonlarda derinin seçici geçirgen 

özelliğini değiştirir, böylece iyontoforetik geçişi daha hızlı inhibe olur (Marro, Kalia ve 

ark. 2001a). 

2.2.9.3. Donördeki İlacın Molar Fraksiyonu  

konsantrasyon ifade şekillerinden biri mol kesri (mol fraksiyonu) olup, aşağıdaki 

eşitlik (2-17) ile tanımlanır (Gamsjäger ve ark. 2010). 

xA= 𝒏𝑨𝒏𝑨  𝒏𝑩                                                                                     (2-17) 

 

xA : A maddesinin mol kesri  

nA : A maddesinin mol sayısı (çözünenin mol sayısı) 

nB : B maddesinin mol sayısı (çözücünün mol sayısı) 

xA : A maddesinin mol kesri ( çözünenin mol kesri) 

Rekabetçi iyonların varlığında ilacın transport sayısı, ilacın konsantrasyonundan 

çok, ilacın molar fraksiyonuna bağlıdır (Luzardo,Alvarez ve ark. 2001; Sylvestre, Díaz-

Marín ve ark. 2008). Diğer ifade ile mol kesri transport sayısınını öngörmede, molar 

konsantrasyondan daha iyi bir araçtır, çünkü mol kesri toplam iyonik içeriği 

(background) göz önünde bulundurarak, ilgili katyonun relatif miktarını belirtir (Mudry 

ve ark. 2006b).  



36 

 

Mol kesrinin iyontoforetik geçiş üzerindeki etkisi, ilacın konsantrasyonundan 

daha fazladır. Daha düşük ilaç konsantrasyonlarda çalışarak mol kesrinin arttırılması ile 

daha yüksek geçiş hızı elde edilebilir (Nugroho, Li, Danhof ve ark. 2004; Sylvestre, 

Díaz-Marín ve ark. 2008). Mol kesrinin 1 olduğu deney koşullarında (tekli iyon koşulu), 

konsantrasyondan bağımsız olarak en yüksek geçiş hızı elde edilebilir. (Marro, Kalia ve 

ark. 2001b). 

2.2.9.4. Donör Çözeltisinde Diğer İyonların Varlığı ve Elektrolitin Etkisi 

Donördeki rekabetçi iyonların varlığı farklı nedenlere bağlı olabilir; (1) pH’yı 

sabit tutmak amacı ile ilave edilen tamponlar, (2) Ag elektrodun oksidasyonu için 

gereken anyon miktarı temin etmek amacı ile anoda ilave edilen elektrolitler ve (3) tuz 

halinde bulunan ilacın yapısındaki iyonlar rekabetçi iyonların kaynağı olabilir (Pikal 

2001; Santi ve Guy 1996a; Mudry, Guy ve ark. 2007). 

İyontoforezde Ag/AgCl elektrotları kullanıldığı takdirde anottaki 

elektrokimyasal reaksiyonların gerçekleşebilmesi için anot çözeltisine NaCl gibi bir 

elektrolit ilavesi zorunludur. İlacın kendisi hidroklorür tuzu halinde bulunuyor ise ve 

gümüş elektrodun oksidasyonu için gereken Cl¯ iyonunu sağlayacak bir 

konsantrasyonda donör çözeltisinde kullanılacaksa, ilacın yapısında olan Cl¯ iyonları 

yeterli olacaktır ve NaCl gibi elektrolitlerin eklenmesine gerek kalmayacaktır (Phipps 

ve ark. 2007). Lidokain hidroklorür ve hidromorfon hidroklorürün anodal iyontoforetik 

geçişi buna örnektir (Padmanabhan ve ark. 1990; Marro, Kalia ve ark. 2001a). 

Faraday kanununa göre kararlı durumda membrandan geçen iyon sayısı; 

elektrik akımı, elektrik akımı uygulama süresi ve iyon değerliğine bağlıdır. Bu ilişki 2-

18 eşitiliği ile gösterilir (Guy ve ark. 2000; Guy ve ark. 2001): 

Mi = 𝑻.  𝒊𝒊𝑭 .  𝒛𝒊                      (2-18)                              

Bu eşitlikte Mi , “ i ” iyonun mol sayısını göstermektedir. T, zi, F ve ii ise 

sırasıyla zaman, iyon değerliği, Faraday sabiti (96487 coulomb/mol) ve “i” iyonu ile 

taşınan akımı göstermektedir. Derinin her iki tarafında her zaman birden fazla iyon 

olduğuma göre, toplam elektrik akımı (I) ile geçen toplam mol sayısı (M) eşitlik (2-19) 
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ile hesaplanır. Bu miktar (M), gümüş elektrodun oksidasyonu için gerekli olan Cl¯ 

iyonuna eşittir (Delgado-Charro ve Guy 2002): 

M = ∑ 𝑴𝒊𝒊  = 𝑻𝑭 ∑ 𝒊𝒊𝒛𝒊𝒊                                                     (2-19)                              

ve 

I = ∑ 𝑖   

Burada I elektrik akımın şiddetini göstermektedir ve akım yoğunluğu (ID) ile 

karıştırılmamalıdır. Gümüş elektrodun oksidasyonu için gerekli Cl¯ iyonu az olduğu 

durumda, deri altındaki intrinsik Cl¯ iyonları anodun oksidasyonu için yeterli olacaktır. 

İyontoforez sürecinde deri altındaki Cl¯ iyonları anoda doğru çekilir ve Ag elektrodu 

tarafından kullanılır. Böylece NaCl yüklemesine gerek kalmayacaktır (Santi ve ark. 

2003) 

İyontoforetik sistemde rekabetçi iyonlar farklı şekilllerde tanımlanmaktadır. 

Genel olarak counter ve co- iyon denildiğinde rekabetçi iyon demektir. Counter iyon iki 

anlamda kullanılabilir; (a) tuz halinde bulunan ilaç için beraberinde olan iyondur. 

iyondur. (b) Counter iyonun diğer anlamı ise rekabetçi iyonlardır. İlaç ile deriyi 

iyontoforezinde, reseptör kompartmanda bulunan Cl¯ iyonları deri altına yük taşımada 

ilaç ile rekabet ettikleri için rekabetçi iyondur ve her ne kadar aynı çözeltide olmasa da 

ilacın geçiş etkinliğini azaltacaktır ve rekabetçi iyon rolunu almaktadır (Marro, Kalia ve 

ark. 2001b; Kalia ve ark. 2004; Mudry ve ark. 2006b).   

Co- iyon ise genellikle ilacın bulunduğu ortama eklenen elektrolitin iyonlarıdır. 

olarak da tanımlanabilir. Diğer ifade ile ilaç ile aynı yükü taşıyan ve ilaç ile aynı 

kompartmanda bulunan rekabetçi iyonlara co-iyon denir (Mudry ve ark. 2006b). 

Donör çözeltisinde sadece elektrolitin varlığı değil, aynı zamanda kullanılan 

elektrolitin türü de iyontoforetik geçiş üzerinde etkilidir (Li ve ark. 2001). Elektrolitin 

ortama sağladığı iyonlar ne kadar küçük ve hareketli ise, ilacın geçiş etkinliği o kadar 
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azalır. Bu nedenle mümkün oldukça az hareketli iyonlar sağlayan elektrolitlerin 

kullanımı avantajlıdır. Daha büyük yapıda olan rekabetçi iyonlar, ilaç ile deri altına yük 

taşımada daha az rekabet edip, ilacın geçişi daha az kısıtlanmış olur. Ancak belirli bir 

molekül ağırlığın üzerinde özellikle katyonik rekabetçi iyonlar deri yüzeyine 

bağlanabilir ve ilacın geçişini kısıtlayabilir (Nugroho, Li, Grossklaus ve ark. 2004). 

2.2.9.5. Donör Çözelti pH’sı ve Tamponun Etkisi 

Donördeki pH, ilacın iyonizasyon derecesini belirlediği için iyontoforetik 

geçişin miktarı ve hızı üzerinde oldukça önemli role sahiptir. Bunun yanı sıra donördeki 

pH donörde bulunan ilacın stabilitesi açısından önemlidir (Dixit ve ark. 2007). 

Donör kopmartmanın pH’sını sabit tutma amacı ile donör çözeltisine tamponun 

ilave edilmesi, ortama co-iyonlar denilen rekabetçi iyonlar sağlar. Bu iyonlar genelde 

ilaç molekülünden daha küçük ve daha hareketlidir. Bu nedenle ilaç molekülü ile 

deriden geçişte rekabet ederler ve deriye taşınacak yükün büyük bir kısmı rekabetçi 

iyonlar ile deriye geçer. Böylece ilacın iyontoforetik geçişi azalır (Miller ve ark. 1990; 

Tiwari ve Udupa 2003; Dixit ve ark. 2007).  

Diğer taraftan tampon varlığında donör kompartmanın pH’sı daha az değişiklik 

gösterir ve eğer bu pH derinin PI noktasının üzerindeki pH ise derinin karboksilik asit 

gruplarının (COOH) negatif olarak iyonize kalmasını (COO¯) ve elektroozmozun 

iyontoforetik geçişe katkıda bulunmasını sağlar (Thysman ve Préat 1993). Bu özellikle 

katyonik ilaçların geçişinde önem kazanmak ile birlikte 5-Fluorourasil gibi anyonik bir 

ilacın geçişinde kısıtlbayıcı bir faktör olabilir (Merino ve ark. 1999). Tamponun 

olmadığında ise derinin negatif yüklü grupları katyonik ilacın pozitif yükü ile nötralize 

olduğu ve böylece elektroozmozun inhibisyonu söz konusu olduğu kanıtlanmıştır. Bu 

nedenle elektroozmozun katkıda bulunması için belirli miktarda tamponun eklenmesi 

gerektiğini savunan literatürler vardır (Kalia ve ark. 2004, Phipps ve ark. 2007).  

Derinin izoelektrik noktası, membranın yüksüz olduğu pH’dır. Derinin 

izoelektrik noktası 4,5-4,8 olduğuna göre, bu pH’da deri üzerindeki yük sıfırdır (Marro, 

Guy ve ark. 2001). Donör pH’sının >4-4,5 olması, derinin karboksil gruplarının iyonize 

olmasına ve dolayısı ile derinin katyonlara karşı seçici geçirgen davranmasına neden 

olur (Burnette ve Ongpipattanakul 1987). Donör pH’sı derinin izoelektrik noktasının 
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altında olması deri yüzeyindeki negatif yüklerin nötralizasyonuna ve hatta deri yükünün 

ters yönde değişmesine neden olur. (Kim ve ark. 1993; Luzardo-Alvarez ve ark. 1998).  

Donör pH’sı derinin izoelektrik noktasına eşit olduğunda ise katodal ve anodal 

elektroozmoz eşit miktarda gerçekleşir (Luzardo-Alvarez ve ark. 1998). Çünkü bu 

pH’da deri üzerindeki yük sıfırdır, bu nedenle derinin hiç bir yüke karşı seçiciliği yoktur 

(Marro, Guy ve ark. 2001). 

Tampon varlığı özellikle anodal iyontoforezde tartışma konusudur. 

Elektroozmoz ve elektromigrasyonun birlikte gerçekleşmesi katyonik ilaçların anodal 

iyontoforetik geçiş hızını arttırır. Derinin seçici geçirgen özelliği pH’ya bağlı 

değişkenlik gösterdiği için anodal iyontoforezde mümkün oldukça yüksek pH’larda 

çalışmak gerekiyor. Böylece derinin izoelektrik noktasının üzerindeki pH’larda 

çalışarak anodal iyontoforez hem elektromigrasyon hem elektroozmoz ile gerçekleşir ve 

toplam geçiş artar (Marro, Guy ve ark. 2001; Kalia ve ark. 2004; Nugroho, Li, Danhof 

ve ark. 2004). 

Sonuç olarak donör çözeltisine tamponun ilave edilmesine karar vermek için, 

tamponun ilavesi sonucu sağlanan avantaj ve dezavantajları göz önünde bulundurmak 

gerekir. Elektroozmoz etkisi baskın ise, pH’yı sabit tutabilmek için tampon ilavesi 

avantajlıdır. Ancak iyontoforetik geçişte rekabetçi iyonların önemi daha baskın ise 

(dolayısı ile elektromigrasyon daha önemli role sahip ise), tamponun ilave edilmemesi 

tercih edilebilir (Stephen ve ark. 1994).  

2.2.9.6. İlacın Fizikokimyasal Özellikler 

 İlacın molekül ağırlığı 

Çözünen maddenin molekül büyüklüğü ne kadar az ise, iyontoforetik geçişi o 

kadar rahat gerçekleşir. İyontoforetik geçiş ve molekül ağırlığı arasındaki ilişki birçok 

kaynakta belirtilmiştir (Green, Hinz, Kim ve ark. 1991; Dixit ve ark. 2007; Mudry, Guy 

ve ark. 2007). Deriye difüzyon ilacın moleküler ağırlığına bağlıdır (Tashiro, Shichibe ve 

ark. 2001). Genel olarak hidrofilik ve küçük iyonların iyontoforetik geçişi daha kolay 

gerçekleşir ama gene de iyontoforez yardımı ile peptit yapıda ilaçlar gibi büyük 
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moleküllü maddelerin geçişi de gerçekleştirilmiştir (Green, Hinz, Kim ve ark. 1991; 

Dixit ve ark. 2007).  

Yüksek molekül ağırlıklı bileşiklerin iyontoforetik geçişi elektroozmoz ile 

gerçekleşir. 60-400 Dalton aralığında molekül ağırlıklı bileşiklerin elektroozmotik 

geçişi birbirine benzer olduğu saptanmıştır (Green ve ark. 1992; Delgado-Charro ve 

Guy 1994; Guy ve ark. 2000). Molekül ağırlığı yüksek lipofilik ve katyonik yapıda olan 

ilaçların iyontoforetik geçişi elektroozmozu olumsuz yönde etkiler (Yoshida ve Roberts 

1993). 

İlacın yükü  

Deri altına taşınacak olan molekülün yükü, iyontoforez mekanizmasını blirtmek 

açıdan oldukça önemlidir. Pozitif yüklü moleküllerin geçiş çalışması anodal; negatif 

yüklü moleküllerin geçiş çalışması ise katodal iyontoforez ile gerçekleşir. Ayrıca 

molekülün yüklü olup olmadığına göre temel transport mekanizmasının 

elektromigrasyon veya elektroozmoz olduğu kesinleştirilir (Kalia ve ark. 2004; Dixit ve 

ark. 2007; Sieg ve Wascotte 2009). 

Bir molekülün sadece taşıdığı yükün yönü değil, aynı zamanda değerliği de 

önemlidir (Santi ve Guy 1996b). Örneğin kalsiyum gibi iki değerlikli katyonlar, 

elektroozmoz üzerinde etki ederek, iyontoforetik geçişi etkilerler. İki değerlikli 

katyonlar deri yüzeyine adsorplanır ve sıkı bağlanır. Bunun sonucu deri yükü nötralize 

olur ve hatta ters yönde değişir ve buna bağlı olarak elektroozmotik geçiş kısıtlanır 

(Phipps ve ark. 1988; Marro, Kalia ve ark. 2001a; Luzardo-Alvarez ve ark. 2003; 

Mudry, Guy ve ark. 2007). 

İlacın lipofilitesi 

Genel olarak hidrofilik, polar ve iyonize olabilen bileşiklerin iyontoforetik 

geçişte optimum akışı elde etmek için daha uygun olduğu saptanmıştır (Jadoul ve ark. 

1995; Luzardo-Alvarez ve ark. 2003; Mudry, Guy ve ark. 2007). Ama propranolol 

(Hirvonen ve Guy 1997), nafarelin (Delgado-Charro ve ark. 1995; Rodríguez Bayón ve 

Guy 1996), löprolit (Lu ve ark. 1993), rotigotin (Nugroho, Li, Danhof ve ark. 2004), 

piroksikam (Gay ve ark. 1992) ve fentanil (Thysman, Hanchard ve ark. 1994) gibi 
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birçok lipofilik yapıda olan ilacın transdermal iyontoforetik geçiş çalışması da yapılmış 

ve başarılı bulunmuştur. 

İlacın derideki permeabilitesini etkileyen diğer fizikokimyasal parametre, ilaç 

molekülün van der Waals yüzey alanındır. Van der waals yüzey alanı ne kadar küçük 

ise, ilaç molekülü o kadar daha rahat stratum corneum’un lipid tabakaları ile birleşir ve 

sonuç olarak derideki absorbsiyonu artar. Örneğin, β-blokörlerden olan pindolol’un in 

vivo anodal iyontoforetik geçişi; atenolol, metoprolol, asebutolol, oksprenolol ve 

propranolol’ün geçişi ile karşılaştırıldığında, pindolol’un hem derideki konsantrasyonu 

hem de kütanoz damarlardaki konsantrasyonu diğer ilaçlara göre daha yüksek olduğu 

saptanmıştır. Buradan anlaşılıyor ki pindolol’un hem stratum corneum’a partisyonu 

hem de deriden kütanoz damarlara geçişi daha hızlı bir şekilde gerçekleşmiştir. Bunun 

nedeni pka’ya bağlı değildir, çünkü yapılan çalışmada her üç ilacın da % iyonizasyon 

oranı 100’e yakın olduğu saptanmıştır. lipofiliteye bakılırsa, log P değerinin artması ile, 

pindolol hariç, diğer β-blokörlerin geçişi artmıştır. Pindolol ise daha düşük log P 

değerine sahip olmasına rağmen, daha yüksek seviyelerde bulunmuştur. Bunun bir 

nedeni van der Waals yüzey alanının daha küçük olmasıdır (Tashiro, Sami ve ark. 

2001). 

İlacın deri ile asosiyasyonu sonucu, derinin negatif yükünün nötralize olması, 

seçici geçirgenlik özelliğinde değişiklik oluşması ve elektroozmozun ters yönde 

gerçekleşmesi için deriye bağlanan ilaç hem katyonik ve hem lipofilik olmalıdır 

(Delgado-Charro ve Guy 1994; Marro, Kalia ve ark. 2001a; Nugroho, Li, Danhof ve 

ark. 2004; Nugroho, Li, Grossklaus ve ark. 2004). Katyonik lipofilik moleküllerin deri 

ile sıkı asosiyasyonu; ilaç molekülün lipofilitesine bağlı deride geçişi engelleyici bir 

tabaka oluşması ve ilacın pozitif yükü ile derinin negatif yükü arasındaki elektrostatik 

etkileşim sonucu oluşan sinerji etkiden kaynaklandığı düşünülüyor. Yeteri kadar 

hidrofobik olmayan katyonik ilaçlar veya lipofilik olup, pozitif yük taşımayan nötral 

ilaçlar böyle bir etkiye sahip değildir ve anodal elektroozmozu inhibe etmez. Örneğin 

Hirvonen ve Guy’ın yaptığı çalışmada negatif yüklü NSAI ilaçların katodal 

iyontoforezi, anodal elektroozmoz üzerinde etkili olmadığı saptanmıştır (Hirvonen ve 

Guy 1997). 
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2.2.9.7. Uygulanan Elektrik Akımın Şiddeti/Gücü (mA) 

İyontoforezde elektrik akımının kontrol edilmesi ile, geçen ilaç miktarı kontrol 

edilebilir. İyontoforetik geçişin, elektrik akımın şiddetine olan doğrudan bağımlılığı 

iyontoforez ile kontrollü bir şekilde ilacın uygulamasına olanak sağlar (Touitou ve Bary 

2007). Buna rağmen elektrik akımı izin verilen limitin üstüne çıkarıldığı taktirde, deride 

iritasyon ve yapısal bozukluklara yol açabilir. Uygulanabilen en yüksek elektrik akım 

yoğunluğu 0,5 mA/cm2 tir. Genel olarak elektrik akımının şiddeti belirli bir sınıra kadar 

arttırılırsa, iyontoforetik akış doğrusal olarak artar ve daha sonra kararlı duruma (steady-

state) ulaşarak sabitleşir (Banga 1998). 

İyontoforez kapsamında akımı şiddeti ve akım yoğunluğu birbiri ile 

karıştırılmamalıdır. Elektrik akımın şiddeti arttıkça, iyontoforetik geçiş artar; oysa akım 

yoğunluğu arttıkça iyontoforetik geçiş zorunlu olarak artmayabilir. Bunun nedeni akım 

yoğunluğu ve elektrik şiddeti arasındaki kavram farkı ile açıklanır. ID= I/A eşitliğine 

göre, ID artması iki nedene bağlı olabilir; (a) uygulama alanın küçük olması ve (b) 

elektrik akım şiddetinin artması. O halde akım şiddetinin sabit kalmasına karşı, 

uygulama alanın azalması ile akım yoğunluğu artar. Buradan anlaşılyor ki akım 

yoğunluğunun artması, zorunlu olarak akım şiddetininin arttığı anlamına gelmez. 

iyontoforetik geçiş etkinliğini tayin eden, deriden geçen toplam yüktür. Bu nedenle 0,5 

mA elektrik akımı 5 cm2 alanındaki yüzeye uygulandığında (0,1 mA/cm2) elde edilen 

iyontoforetik geçiş; aynı elektrik akımının 10 cm2 alanındaki yüzeye uygulanması (0,05 

mA/cm2) ile elde edilen geçişten farklı olmayacaktır, çünkü aynı miktarda ilacın 

geçişini sağlayacaktır (Mudry, Guy ve ark. 2007). Sonuç olarak anlaşılıyor ki belirli bir 

elektrik akımın şiddeti –uygulama alanından bağımsız olarak- her zaman aynı miktarda 

dozun geçmesine neden olmalıdır (Delgado-Charro ve Guy 2002). 

Elektrik akımı sadece elektromigrasyon üzerinde etkili olmayıp, aynı zamanda 

elektroozmoz üzerinde de etkilidir. Bunun nedeni elektrik akımının iyonlar üzerindeki 

etkisi ile açıklanır. Elektrik akımın artması ile, iyonların akışı da artar 

(elektromigrasyonun artması). Diğer ifade ile elektrik akım artması ile deri boyunca 

hareket eden iyon sayısı artar. İyonların yarattığı hareket gücü (momentum) çözücüye 

aktarılır ve böylece akım yoğunluğunun artması ile elektroozmotik geçiş artar. 
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Elektrik akım yoğunluğundaki artış ile anot-katot yönündeki elektroozmoz 

artıyor; oysa zıt yöndeki elektroozmotik geçiş azalır (Delgado-Charro ve Guy 1994). 

Elektrik akımın artması ile anodal elektroozmozdaki artış normal şartlarda ve 

derinin net negatif yüke sahip olduğu durumlarda elde edilebilir; oysa lipofilik katyonik 

moleküllerin anodal iyontoforezinde farklı bir davranış izlenmiştir. Bu tür moleküllerin 

anodal iyontoforetik geçişinde elektrik akımı ve geçiş hızı arasında zayıf bir bağlantı 

saptanmıştır (Delgado-Charro ve ark. 1995). Örneğin nafarelin’in anodal iyontoforetik 

geçiş çalışmasında elektrik akımının arttırılması ile nafarelin geçişinde daha az bir artış 

izlenmiştir. Bunun nedeni daha önce de belirtildiği gibi elektrik akımın artışı ile 

elektromigrasyonun artması ve deriye daha fazla ilacın taşınmasıdır. Ne kadar çok ilaç 

deriye taşınırsa, o kadar hızlı derinin nötralizasyonu gerçekleşir. Dolayısı ile o kadar 

hızlı elektroozmotik geçiş engellenmiş olur, böylece o kadar daha çok kendi geçişini 

inhibe eder (Delgado-Charro ve ark. 1995; Turner, Ferry ve ark. 1997).  

2.2.9.8. Aktif elektrot kompartmanı ile temasta olan deri yüzey alanı (cm2) 

İyontoforetik geçiş pasif difüzyon aksine geçişin gerçekleştiği alandan 

bağımsızdır (Lopez-Castellano ve ark. 1999; Luzardo-Alvarez ve ark. 2003; Sieg ve 

Wascotte 2009). Buna rağmen literatürde iyontoforetik akış (Ji) bir çok çalışmada 

“μmol cm-2 sa-1” birimi ile ifade edilmiştir (Van der Geest ve ark. 1997; Li ve ark. 2001; 

Nugroho, Li, Grossklaus ve ark. 2004; Nugroho, Li, Danhof ve ark. 2004). Bu ifade 

şekli yanlış anlaşılmaya neden olabilir, çünkü iyontoforetik geçişi belirleyen, geçen 

toplam yüktür ve elektrik akımın şiddeti ile belirlenir. Dolayısı ile “μmol cm-2 sa-1” 

biriminde cm-2 parametresinin yeri yoktur ve çıkarılması gerekmektedir. cm-2 yazıldığı 

taktirde alanın önemli olduğu düşünülecektir; örneğin 1 cm2 alanından x miktarda 

madde geçecekse, 2 cm2 alanından 2x miktarda madde geçecektir, gibi yanlış yorumlara 

neden olabilir. Son yıllarda yapılan iyontoforez çalışmalarında iyontoforetik geçiş hızı 

“μmol sa-1” veya “nmol sa-1” olarak ifade edilmiştir (Sylvestre, Guy ve ark. 2008).  

Bazı durumlarda ise, küçük yüzey alanın kullanılması birim alanından 

gerçekelşen iyontoforetik geçişin azalmasına neden olabilir. Bu durum lipofilik 

katyonik moleküller için söz konusudur. Örneğin ropinirol (log P =3,32) katyonik ve 

lipofilik bir moleküldür. Bu ilacın anodal iyontoforez çalışmasında daha büyük yüzey 
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alana sahip difüzyon hücreleri kullanıldığında, daha yüksek bir geçiş elde edilmiştir. 

Küçük tranport yüzey alana sahip difüzyon hücreleri kullanıldığında, deriye geçecek 

bütün ilaç o kısıtlı alandan geçmek zorundadır. Katyonik lipofilik ilaçlar ile 

çalışıldığında ise bu durum geçişi olumsuz yönde etkileyebilir, çünkü bu özellikteki 

ilaçlar deriye bağlanma afinitesine sahiptir. Küçük transport alanı söz konusu olduğunda 

bütün geçecek olan ilaç oradan geçmek zorunda olduğu için, bu alan ilaç tarafından 

daha erken kapatılır ve dolayısı ile ilaç geçişi azalır ve daha sonra durdurulur. Bu 

nedenle katyonik lipofilik ilaçların iyontoforezinde geniş yüzey alana sahip sistemlerle 

çalışmak tercih edilmelidir (Luzardo-Alvarez ve ark. 2003). 

Yüzey alanının diğer önemi ise akım yoğunluğun (ID) hesaplanmasındaki 

önemidir. En yüksek uygulanabilecek akım yoğunluğu 0,5 mA/cm2 olduğuna göre, geçiş 

alanını göz önünde bulundurarak uygulanacak akım şiddeti hesaplanabilir (Kalia ve ark. 

2004).  

2.2.9.9. Elektrik Akım Profili 

İyontoforetik geçiş çalışmalarında sabit voltaj değil, sabit akım şiddeti 

uygulanmalıdır. Ohm kanunua göre (V = I . R) voltajın sabit kalabilmesi için, deri 

rezistansındaki azalma akımın artması ile kompanse edilmelidir. Bu nedenle iyon akışı 

sabit voltajdaki iyontoforez ile tamamen kontrol edilemeyecektir. Bunun yanı sıra 

bireysel ve bireyler arası deri rezistansındaki farklılığa bağlı olarak, aynı iyon akışı 

sağlanmayacaktır. Bu nedenle daha kontrollü ve daha güvenilir bir geçiş hızı sağlamak 

için sabit elektrik akımı ile çalışmak daha mantıklıdır (Mudry, Guy ve ark. 2007).  

Faraday kanununa bakıldığında da akım şiddeti ve iyontoforetik geçiş hızı 

arasında doğrusal bir ilişki oluğu açıktır (Kalia ve ark. 2004; Phipps ve ark. 2007; 

Sylvestre, Díaz-Marín ve ark. 2008): 

Jd = 
                                                    

2.2.9.10. Elektrik Akım Uygulanma Süresi 

Elektrik akımın uygulanma süresinin etkisini inceleyen iyontoforetik çalışmalar 

mevcuttur. Ne kadar uzun süre elektrik akımı uygulanırsa, o kadar çok yük deri altına 
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taşınır. Bu nedenle toplam geçen ilaç miktarı artar (Anderson ve ark. 2003; Nair ve 

Panchagnula 2004; Kumar ve Lin 2009). 

2.2.9.11. Elektrotların Tipi 

Genel olarak iyi bir elektrodun bazı özelliklere sahip olması gerekmektedir; 

(a) iletkenliği yeterli olmalıdır, (b) mümkün oldukça elektrokimyasal reaksiyonlar 

boyunca ortamın pH’sını değiştirmeyecek özellikte olmalıdır ve (c) deri yüzeyi ile iyi 

bir temas kuracak şekilde tasarlanmalıdır (Nair ve ark. 1999). 

Çoğunlukla iki çeşit elektrot kullanılmıştır; Platinyum elektrotları ve Ag/AgCl 

elektrotları. Eskiden platinyum elektrotları kullanılıyordu ama platinyum (Pt) 

elektrotları veya nikel ve paslanmaz çelik gibi diğer inert elektrotları kullanıldığında, 

pH’da aşırı degişmeler ve çözeltide hava kabarcıkların oluşması gibi istenmeyen olaylar 

söz konusu oluyordu. Oluşan hava kabarcıkları deri veya elektrot yüzeyinde birikir ve 

homojen olarak akım yoğunluğunun uygulanmasını engeller (Phipps ve ark. 2007). 

Platinyum elektrotlar kullanıldığında iyontoforezin gerçekleşmesi için suyu elektroliz 

edecek düzeyde yüksek voltaj uygulanmsı gerekiyordu. Platinyum elektrotları 

kullanıldığında anot ve katot elektrodunda aşağıdaki reaksiyonlar oluşur (Kalia ve ark. 

2004; Phipps ve ark. 2007; Dixit ve ark. 2007): 

Anot: H2O → 2 H+ + ½ O2 + 2 �̅� 

Katot: H2O + �̅� → OH¯ + ½ H2 

Bu tür elektrotların tercih edilmeme nedeni aşağıda sıralanmıştır (Delgado-

Charro ve Guy 2002; Kalia ve ark. 2004; Phipps ve ark. 2007): 

1. Anotta üretilen protonlar yük taşımada ilaç molekülü ile rekabete girerler. Bu 

iyonlar, küçük boyutu ve yüksek mobilitesinden dolayı ilaç molekülünden daha 

fazla yük taşıyabilir ve bu nedenle ilacın biyolojik membrandan (deriden) geçişi 

azalır. 

2. Oluşan hidroksit iyonları anot tarafından tüketilir ve geriye kalan protonlar 

çözeltinin pH’sını düşürür. Bu da hem deride iritasyona neden olur, hem de 

ilacın stabilitesi açısından sakıncalı olabilir (Kalia ve ark. 2004). 
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3. Platinyum elektrotları kullanıldığında pH değişiklikliğine bağlı olarak derinin 

seçici geçirgenlik özelliği ve/veya ilacın iyonizasyonu değişir. 

4. Bu durum pH’yı sabit tutmak için yüksek iyon şiddetine sahip tamponların ilave 

edilmesini gerektirir. Yüksek iyon şiddetine sahip tamponların ilavesi de ciddi 

miktarda rekabetçi iyonun kaynağıdır. Buna bağlı olarak ilgili iyonun geçişi 

azalır.  

Ag/AgCl elektrotları ise, suyun elektrolizi için gereken voltajın çok altındaki 

değerlerde iyontoforetik çalışmaya olanak sağlar. 

Ag/AgCl elektrotların en önemli dezavantajı ise Cl¯ iyonların anodal ve katodal 

kompartmanda sırasıyla kullanılması ve birikimidir. Çünkü anyonik bir ilacın katodal 

iyontoforezi katoddaki oluşan ve biriken Cl¯ iyonların varlığına bağlı ciddi miktarda 

azalabilir. Diğer taraftan anoddaki Cl¯ gereksinime bağlı elektrolitin eklenmesi anodal 

iyontoforezin etkinliğini azaltabilir. (Delgado-Charro ve Guy 2002; Phipps ve ark. 

2007). 

Ag/AgCl elektrotları tersinir (reversibl) elektrotlardır, yani birbirine dönüşürler. 

İyontoforezde elektrotların birbirine dönüşümü denildiğinde, Ag ve AgCl 

elektrotlardaki sırasıyla oksidasyon ve redüksiyon reaksiyonları demektir, çünkü anot ve 

katot elektrotları oksidoredüksiyon reaksiyonlar sonucu birbirine dönüşürler (Delgado-

Charro ve Guy 2002; Kalia ve ark. 2004): 

AgCl + �̅� → Ag(metalik) + Clˉ 

Deneylerde kullanılacak olan elektrotların Ag ve AgCl içeriği çok önemlidir. 

Eğer gümüş elektrodu üzerinde yeterince Ag bulunmuyor ise, adonnatki Cl¯ iyonlar ile 

oksidasyon gerçekleşemez, böylece elektrokimyasal tepkimeler yavaş gerçekleşir ve 

daha sonra durur. Aynı şekilde anodal çözeltide yeteri miktarda Cl¯ bulunmuyor ise, 

gümüş okside olamaz ve iyontoforez sürecinde gümüşün deriye geçme riski olabilir 

(Phipps ve ark. 2007). Bu nedenle tersinir elektrotların kulanımında elektrot ve 

çözeltilerin içeriğini dikkatli bir şekilde hazırlamak gerekmektedir. 
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2.2.9.12. Kullanılan Derinin Yapısal Özellikleri  

 Farklı türlerin deri yapıları birbirinden değişiklik gösterdiği için, izoelektrik 

noktaları da farklıdır. Örneğin fare derisinin daha yüksek bir izoelektrik noktaya 

sahiptir, bu nedenle katyonik türler ile daha hızlı nötralize olur ve seçici geçirgenlik 

özelliğin kaybeder veya zıt yönde değişir. Diğer ifade ile düşük pH’ya daha duyarlı 

olup, anyonlara karşı daha hızlı seçici geçirgen özellik kazanabilir. Domuz derisinde ise 

-fare derisine göre- daha az miktarda bazik gruplar veya daha fazla zayıf asidik gruplar 

vardır, bu nedenle katyonların deriden geçişi ile daha geç nötralize olur (Luzardo-

Alvarez ve ark. 1998). Domuz derisinin izoelektrik noktası ≈ 4,4 olarak kabul edilmiştir. 

Bu değer 4,8 olan insan derisinin izoelektrik noktasına yakındır (Marro, Guy ve ark. 

2001). Domuz derisi, insan derisine en çok benzediği için, çalışmalarda domuz derisinin 

kullanılması tercih ediliyor (Marro, Guy ve ark. 2001). 

2.2.9.13. Reseptör Koşulları 

Reseptör kompartmanı olan subdermal katodal kompartmanda Cl¯ iyonu yerine 

daha büyük anyon/anyonların olması, katyonik ilacın transport sayısını arttırır. Endojen 

deri altı anyonların yaklaşık %80’ini (plazmada 96-103 mM) Cl¯ iyonları 

oluşturmaktadır. Bu nedenle daha gerçekcil deney koşulları yaratmak için reseptör 

çözeltisinde fizyolojik düzeyde Cl¯ iyonu sağlanmalıdır (Mudry ve ark. 2006a). 

Reseptör kompartmanda 154 mM NaCl (%0,9 NaCl) çözeltisi kullanımı ile bu miktar 

sağlanmış olur. 

Subdermal ortamda anyonların yanı sıra katyonlar da mevcuttur. Plazmadaki 

sodyum konsantrasyonu 135-145 mM dir. Diğer katyonlar ise daha az 

konsantrasyonlarda mevcuttur; potasyum 3,4-4,8 mM, kalsiyum 2,1-2,6 mM 

(kalsiyumun %50-60’ı iyonize haldedir ve kısmen proteinlere bağlıdır) ve magnezyum 

0,68-0,88 mM konsantrasyonda plazmada bulunmaktadır. Diğer katyonlar ise 

mikromolar veya nanomolar düzeydedir. Bu nedenle normal fizyolojik şartlarda 

sodyumun kandaki mol kesri  ≥0,94’tür (Mudry ve ark. 2006b). Bu nedenle 154 mM 

NaCl çözeltisi (Miller ve ark. 1990; Wang ve ark. 2000; Chaturvedula ve ark. 2005; 

Giller ve Delgado-Charro 2009) ve izotonik fosfat tamponu çözeltisi (Phosphate 

Buffered Saline (PBS tampon çözeltisi) (pH 7,4; 0,15 M) (Nugroho, Li, Danhof ve ark. 
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2004; Ita ve Banga 2009; Kumar ve Lin 2009; Ackaert, Eikelenboom ve ark. 2010) 

reseptör ortamı olarak oldukça iyi bir seçenektir ve iyontoforetik geçiş çalışmalarında 

kullanılmaktadır. 

2.2.10. İyontoforetik Geçiş Yolları 

Cullander ve Guy yaptığı araştırmaya göre deriye elektrik akımının uygunlaması 

ile iyonlar, en az elektrikel rezistansa sahip olan yollardan geçecek şekilde hareket eder. 

Yan geçit yollarının önemi iyontoforetik geçişte her zaman vurgulanmıştır ama bütün 

iyontoforetik geçiş bu yollardan gerçekleşmez. Kıl folikülleri iyontoforetik transport 

için önemli geçiş yollarındandır (Cullander ve Guy 1991; Turner, Kalia ve ark. 1997).  

Jadoul ve ark. fentanil’in iyontoforetik ve pasif difüzyon ile geçişini 

araştırmıştır. Bu araştırmaya göre kıl folikülü ve sebum bezleri (yan geçit yolları) 

iyontoforetik geçişte önemli yere sahiptir. Fentanil gibi lipofilik ilaçlar, bu yolların 

lipidik yüzeyine bağlanır ve birikir (Jadoul ve ark. 1995). 

Konfokal mikroskopi, taramalı elektrokimyasal mikroskopi ve X-ray 

mikroanaliz ile elde edilen verilere göre elektromigrasyon ve elektroozmotik geçiş 

önemli ölçüde kıl foliküllerinden gerçekleşir, ama diğer geçiş yolları (ter bezleri ve 

interselüler yollar) da iyontoforetik geçişte öneme sahiptir (Bath ve ark. 2000; Mudry, 

Guy ve ark. 2007). 

Araştırmalara göre ilacın geçişinde net bir kural yoktur. Örneğin; hem iyonize 

türlerin hem de non iyonize türlerin geçişi foliküler yoldan geçişi saptanmıştır. Bir kıl 

folikülünde akış hacmi 2,5 nL/sa olarak saptanmıştır. Buna göre 0,1 mA/cm2 

yoğunluğunda akım uygulandığı taktirde tüysüz fare derisinde 0,25 μL/cm2 gibi bir akış 

hacmi elde edilebilir. Bu da elektroozmozun önemli kısmının kıl foliküllerinden 

gerçekleştiğini gösteriyor (Bath ve ark. 2000). Kıl folikülleri ve ter kanalları yüklü 

türlerin pasif geçişinde –yavaş bir geçiş hızı olsa da- önemli yere sahiptir. Akımın 

uygulaması ile bu geçiş yolları daha da önemli hale gelirler.  

Foliküler olmayan (İntersellüler ve intraselüler) geçiş yolları da iyontoforetik 

geçiş yollarına diğer alternatiftir. Örneğin; katyonik polipeptid olan poli-L-lizin 

foliküler olmayan yoldan gerçekleşen iyontoforetik geçişi daha yüksektir (Turner, Ferry 
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ve ark. 1997). İlacın hangi geçiş yolunu seçeceği (a) ilacın lipofilisitesi ve M.A. gibi 

fizikokimyasal özelliklerine (Delgado-Charro ve Guy 2002; Mudry, Guy ve ark. 2007), 

(2) ilacın penetrasyon derinliğine (örneğin SC veya canlı epidermis) ve (3) deney 

koşullarına (örneğin; pH, elektrolit, tampon ve elektrik akımın profili) bağlıdır (Turner, 

Ferry ve ark. 1997). 

2.2.11. Post İyontofoez 

İn vitro iyontoforez sonrası elektrik akımının kesilmesinden sonra pasif olarak 

ilacın reseptör çözeltisine geçmesi post iyontoforez olarak adlandırılır. Elektrik akım 

uygulamasına bağlı olarak çalışmalarda post iyontoforetik süreçte ilacın pasif geçişi 

artar. Bu iyontoforez sonucu elektrik akımı uygulamasına bağlı deri bariyer 

fonksiyonunda değişiklik oluşmasının göstergesidir (Tyle 1986; Banga ve Chien 1988). 

Elektrik akımın uygulanması sonucu deride var olan porların büyümesi veya yeni porlar 

oluşma olasılığı vardır. Bu da derinin artan geçirgenliği demektir (Pikal ve Shah, 

1990a). 

Post iyontoforetik süreçte reseptöre geçen ilaç miktarı, sadece deriden 

serbestleşen ilaç miktarını değil, aynı zamanda donör çözeltisinden pasif difüzyon ile 

geçen ilaç miktarıdır. (Delgado-Charro ve Guy 1995; Santi ve ark. 2003). Elektrot ve 

ilacın polaritesi birbiri ile uygun olmadığı taktirde, elektrik akımı uygulanmsı sonucu 

deride daha az miktarda ilaç birikir. Örneğin anyonik bir ilaç olan ibuprofen’in anodal 

iyontoforezi ile deride biriken ilaç miktarı, katodal iyontoforez sonucu biriken 

miktardan daha az olduğu saptanmıştır, buna rağmen anodal iyontoforez ile geçen 

miktar, pasif difüzyona göre daha fazla olduğu saptanmıştır (Santi ve ark. 2003) 

İyontoforez sürecinde akım yoğunluğunun artması ile post-iyontoforetik geçiş 

artar. Bunun nedeni elektrik akımının artması ile deriye daha fazla miktrada yükün 

taşınması veya diğer ifade ile deriye daha çok ilacın geçmesidir. Daha fazla ilacın 

deriye geçmesi ile deride oluşturduğu depo artar. Bu nedenle post-iyontoforetik geçiş 

hızı artar. Ayrıca elektrik akımın artması ile deride pertürbasyon etkisi ve buna bağlı 

pasif difüzyon ile gerçekleşen geçiş artar (Delgado-Charro ve Guy 1994). Ayrıca daha 

yüksek donör konsantrasyonu kullanıldığında ilacın stratum corneum’da birikme 

olasılığı artar (Nugroho, Li, Danhof ve ark. 2004). 
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Sonuç olarak; post iyontoforez süreçte ilacın geçişi iyontoforez boyunca 

uygulanan elektrik akımı nedeni ile deride ilaç birikmesine bağlıdır (Volpato ve ark. 

1998; Marconi ve ark. 1999). 

2.2.12. Derinin Yapısal Özelliklerinin Ohm Kanunu ile İyontoforez Sürecinde 

İncelenmesi 

İyontoforezde sabit elektrik akımının uygulanmasına rağmen, sistemin total 

rezistansı değişiklik gösterir. Bu nedenle eğer elektrik akımın uygulanması sonucu 

derinin rezistansı azalıyor ise, Ohm kanununa göre (V = I . R) akımın sabit kalması için 

uygulanan voltajda da azalma olmalıdır. Bu eşitlikte V, I ve R sırasıyla voltaj, akım ve 

rezistansı belirtmektedir. İyontoforetik sistemde deri, elektrot çözeltileri ve elektrotlar 

rezistansa neden olabilir. Bunun yanı sıra deri ve çözeltilerin ara yüzeyinde oluşan hava 

kabarcıkları da rezistans oluşturur. Rezistans değişikliğe neden olan en önemli 

parametre deridir. İyontoforetik geçiş çalışmalarında, ilk 30 dakikasında rezistansın 

hızlı bir düşüş gösterdiği ve daha sonra iyontoforez sonuna kadar sabit kaldığı 

saptanmıştır. İlk 30 dakikadaki rezistans düşüşü, derinin rezistansındaki azalmadan 

kaynaklanıyor. Derinin rezistansındaki azalma hem iyontoforez uygulamasına bağlı 

derinin bariyer fonksiyonunda oluşan değişikliklere bağlıdır, hem de derideki iyonların 

artmasına bağlıdır (Kim ve ark. 1993; Jadoul ve ark. 1999). 

Elektrik akımın uygulanması sonucu iyon geçiş (transport) yollarındaki 

lipit/protein moleküllerin dizilişi yüklü iyonların geçişini kolaylaştırır, yüksek enerji 

düzeye sahip konformasyonda olacak şekilde değişir ve böylece var olan kanalların 

genişlemesine neden olur. Kıl folikülleri ve ter kanallarında olan lipit molekülleri 

elektrik akımın etkisi altında farklı bir dizilişe sahip olurlar. Ayrıca stratum corneum 

lipitlerin veya keratinlerin dizilişinde değişiklik ve yeni geçici transport kanalları da 

oluşabilir. Bu yapı değişiklikleri deri rezistans azalmasının nedenlerinden biridir. 

Elektrik akımın kesilmesi ile sonradan oluşan geçici kanallar tekrar yok olmaya başlar 

(Turner, Kalia ve ark 1997).  

İyonik türlerin sulu ortama afinitesinin yüksek olduğunu biliyoruz. Derinin 

yüklü moleküllere olan geçirgenliği hidratasyon derecesine bağlıdır. Çünkü su, iyonik 

moleküller için uygun ve içinde çözünebildiği bir ortam yaratır. Bu nedenle iyontoforez 
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öncesi derinin hidratasyona bırakılması deri rezistansını azaltır. Bunun nedeni deride 

daha fazla su moleküllerin bulunması ve buna bağlı olarak deride yük taşıyıcı rolunde 

olan iyonların konsantrasyonundaki artıştır (Kalia ve Guy 1995). İyontoforez sonrası 

derinin rezistansı tekrar artmaya başlar. Bunun nedeni iyonların yavaş yavaş deriden 

dışarıya doğru difüzyonu ve derideki konsantrasyonunun azalmasıdır (Curdy ve ark. 

2002) 

Bazı durumlarda donör çözeltisinde ilaç konsantrasyonunun artması ile rezistans 

artabilir. Bu durum daha çok katyonik ilaçların iyontoforezi esnasında saptanmıştır. 

Örneğin apomorfin’in anodal iyontoforez çalışmasında konsantrasyon arttıkça, stratum 

corneum rezistansı artmıştır. Bunun nedeni büyük olasılık ile katyonik ilacın deri ile 

bağlanamsı sonucu, geçiş yollarının kapanması ve dolayısı ile rezistansın artmasıdır 

(Van der Geest ve ark. 1997). 

Rezistansa neden olabilen diğer parametre elektrolit çözeltileridir. Elektrolit 

çözeltilerin rezistansa olan etkisi ise en çok iyonik içeriğine bağlıdır. Reseptör ve donör 

çözeltilerin iyon şiddeti yüksek ise, voltaj ve dolayısı ile rezistans düşük olur. Elektrolit 

konsantrasyonu artması ile elektriksel geçirgenlik kat sayısının artış göstermesi, bu 

ilişkiyi doğrular. Çünkü ortamda ne kadar iyon varsa, elektrokimyasal reaksiyonlar o 

kadar daha rahat/hızlı gerçekleşir ve dolayısı ile rezistans azalır (Pikal 2001). 

Sonuç olarak anlaşılıyor ki derinin iyontoforez boyunca ve sonrasında 

rezistansının değişiklik göstermesi, yapısal değişiklik veya baiyer özelliğinde 

bozulmadan dolayı değil; derideki iyonik içeriğin değişmesinden dolayı kaynaklanıyor. 

Elektrik akımı uygulanma süresi ile derinin bariyer fonksiyonunda bozulma gibi her 

hangi bir ilişki saptanmamıştır (Curdy ve ark. 2002).  

2.3. Ondansetron Hidroklorür Hakkinda Genel Bilgiler 

Ondansetron hidroklorür 2 hidrat (Ondansetron hidroklorür dihidrat) şeklinde 

bulunmaktadır. Bu nedenle ondansetron denildiğinde, ondansetron hidroklorür dihidrat 

anlaşılmalıdır. 
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2.3.1. Ondansetron Hidroklorür yapısı 

Kapalı Formülü :  C18H19N3O. HCl. 2H2O 

Molekül Ağırlığı : 365.86 g/mol 

Açık Formülü: 1,2,3,9-Tetrahidro-9-metil-3- [(2-metil-1H-imidazol-1-il)metil]- 

4H-karbazol-4-on, monohidroklorür, dihidrat (Salem ve ark. 2001). 

 

Şekil 2-6: Ondansetron hidroklorür yapısal formülü 

 

2.3.2. Fizikokimyasal özellikleri 

Beyaz kristaller halinde olup, erime derecesi 180C’dir. Zayıf bazik özellikte 

olan bu ilaç (pka = 7,4) asidik koşullarda suda çözünür. Ondansetron çözeltisinin pH’sı 

4,5-4,6 civarındadır (Leak ve Woodford 1989; MacKinnon ve Collin 1989). 

Ondansetron çözünürlüğü, 3 ml suda 1mg’dır (Gennaro 2000). Avrupa farmakopesi, 

USP 27 ve Ph. Eur. 5.0 farmakopesine göre ise, suda ve alkolde az çözünür (British 

Pharmacopeia 2002; Sweetman 2002). pH = 6 ve üzerindeki pH’larda ondansetron 

çözünürlüğü çarpıcı derecede azalır. Serbest baz olarak bulunan ondansetron ise pH ≥ 

5,7 olan çözeltilerde çöker (Fleming ve ark. 1995). Bu durumda çökmüş olan serbest 

baz ondansetron’un tekrar çözünürlüğü hidroklorik asit (HCl) ilavesi ile, pH 6,2’de 

gerçekleştirilebilir. Bazik ilaçlar ile kombinasyonu sonucu ondansetron’un çökmesi 

(sedimantasyonu) görülmüştür (Jarosinski ve Hirschfield 1991). 

Saklama koşulları: Ondansetron hava geçirmeyen kaplarda, 25C oda 

sıcaklığında saklanmalı ve ışıtan korunmalıdır (Sweetman 2002).  

Ondansetron’un partisyon katsayısı (log P değeri) “Chemspider” ve “Drugbank” 

veritabanlarında sırasıyla ≈ 2,34-2,4 olarak bilinmek ile birlikte, literatürde 2,14 olarak 

geçmiştir (Lewis ve Dickins 2003). 
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Ondansetron’un etkili olması için santral sinir sistemine geçmesi gerekmektedir. 

Her ne kadar bu tez çalışmasında iyontoforez ile ondansetron’un transdermal geçişi 

hızlandırılsa da, kana geçen ondansetron molekülü kan-beyin bariyerini (KBB) pasif 

difüzyon ile geçmelidir. Bir molekülün KBB’ini pasif difüzyon ile geçebilmesi için bazı 

fizikokimyasal özelliklere sahip olmalıdır; küçük molekül ağırlığına (<600 dalton) sahip 

olmalıdır. Bunun yanı sıra lipofilik (Log P ≈ 0,9-2,5) özellikte olmalıdır (Elsinga ve ark. 

2004). Ondansetron molekülü bu özelliklere sahiptir ve kan beyin bariyerini rahatlıkla 

geçebilir. Intravenöz uygulamadan sonra antiemetik özelliği bir kaç dakika içinde ortaya 

çıkar (Donnerer 2003). 

2.3.3. Miktar Tayini 

2.3.3.1. Spektrofotometrik Yöntem 

Ondansetron’un UV spektrometrik yöntem ile tayini literatürde kayıtlıdır (Raza 

ve ark. 2007). Bu çalışmada tabletlerdeki ondansetron’un tayini olanaklıdır. Bu metot 

ondansetron baz (n-elektron donörü olarak) ve kloranil (pi reseptörü olarak) arasındaki 

yük aktarımı sonucu oluşan renkli kompleksin 470 nm dalga boyunda en yüksek 

absorbans vermesine dayalıdır. 

Ondansetron’un çöktürme reaktifleri beraberinde spektrofotometrik tayin yöntemi 

literatürde bulunmaktadır (Rao ve ark. 2002). Bu tayin yönteminde ondansetron, asidik 

koşullarda çöktürme reaktifleri ile çözünmeyen kompleksler oluşturur. Buna ilaveten 

renk reaksiyonları çökeltinin değerlendirilmesi için kullanılır ve bu amaç ile renk 

reaktifleri kullanılır. Bu metot Beer kuralına uyar. 

Bir başka çalışmada, bromokrezol yeşili ile iyon çifti oluşturarak, ondansetron’un 

spektrofotometrik tayini yapılmıştır (Zamora ve Calatayud 1996). Bu çalışmada 

spektrofotometrik tayin 420,8 nm dalga boyunda yapılmıştır.  

2.3.3.2. Kromatografik Yöntemler 

Ondansetron’un yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (HPLC) ile yapılan miktar 

tayinine ait çalışmalar literatürde kayıtlıdır (Tablo 3-1). 
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Tablo 2-2: Ondansetron’un miktar tayininde kullanılan HPLC yöntemleri 

Kolon Mobil faz 
Dalga 
boyu 

Referans 

Sperisorb reversed-phase C18 
(4,6×100 mm I.D., 10 �m; 
Chromatographic Science company, 
Montreal, Canada) 

Asetonitril: Fosforik asit (%85) ile 
pH 3’e ayarlanmış 0,02 M sodyum 
dihidrojen fosfat tampon (60:40 
v/v) 

305 nm 
(Depot ve 
ark. 1997) 

Phenomenex Luna C18 (4,6×250 mm 
I.D., 5 �m; Phenomenex, USA) + 
C18 önkolon (4,0×3,0 mm I.D., 5 
�m) 

Asetonitril:10mM ortofosforik asit 
(70:30 ve 25:75 v/v) (sırasıyla in 
vitro ve in vivo için) 

305 nm 
(Gungor, 

Okyar ve ark. 
2010) 

Phenomenex Luna C18 (4,6×250 mm 
I.D., 5 �m; Phenomenex 
Aschaffenburg, Germany) + 
Phenomenex Luna C18 önkolon 
(4,6×4 mm I.D., 5 �m) 

Asetonitril:0,05 M Sodyum 
hidrojen fosfat tampon (pH = 5,0) 
(20:80 v/v) 

305 nm 
(Bauer ve 
ark. 2002) 

Hypersil C4 (4,6×250 mm I.D., 5 μm) 
Ortofosforik asit ile pH 3,5’e 
ayarlanmış 50 mM 
KH2PO4:Asetonitril (30:70, v/v) 

310 nm 
(Sheshala ve 
ark. 2009) 

Alltima C18 (4.6×200 mm I.D., 5 
�m) 

Asetonitril:0,025 M asetat tampon 
çözeltisi (pH = 3,6) (25:65, v/v) 

305 nm 
(Ding ve ark. 

2000) 

 

2.3.4. Farmakolojik Özellikleri 

2.3.4.1. Farmakodinamik Özellikleri  

Antiemetik bir ajan olan ondansetron, selektif (seçici) serotonin antagonisti 

olarak tedaviye giren ilk ilaçtır. Ondansetron 5-HT3 reseptörlerinin rekabetçi antagonisti 

olduğundan dolayı, bulantı ve kusma semptomlarını inhibe eder. Bu antiemetik ajan, 

merkezi ve periferik aktivite gösterip, öncelikli olarak serotonin 5-HT3 reseptörlerini 

bloke eder (Baber ve ark. 1992; Scarantino ve ark. 1992). Ondansetron hem sisplatin 

hem de siklofosfamid temelli kemoterapilerde oluşan bulantı ve kusmalara karşı 

etkilidir (Gennaro 2000; Salem ve ark. 2001). Kemoterapi sonrası izlenen 24 saat 

sürecindeki bulantı ve kusmalarda ondansetron ve bu gruptaki diğer ilaçlar güçlü 

antiemetik etkiye sahiptir. Akut ve ciddi emezislerin tedavisinde de 5-HT3 reseptör 

antagonistleri, metoklopramit’den daha güçlü olduğu kanıtlanmıştır (Donnerer 2003). 

Sitotoksik kemoterapi ve radyoterapi ile oluşan bulantı ve kusmalara yanı sıra, 

ameliyat sonrası (postoperatif) ortaya çıkan bulantı ve kusmaların tedavisi ve 

önlenmesinde de etkilidir. (Sweetman 2002; Donnerer 2003). 
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Sitotoksik kemoterapi (Örn. sisplatin ile kemoterapi) ve radyoterapi tedavisi 

sırasında ortaya çıkan kusmaların ince bağırsaktaki enterokromafin hücrelerden 

salıverilen serotonin’e bağlıdır (Gennaro 2000). Genel olarak kemoterapi ve özellikle 

sisplatin, serotonin’in stabil metaboliti olan 5-hidroksi-indol asetik asit (5-HIAA) salımı 

ve serbestleşmesinin artışına bağlı olan bulantı ve kusmalara neden olur. Bulantı ve 

kusma 5-HIAA’in yüksek salımı ile birlikte ortaya çıkıyor (Salem ve ark. 2001; 

Donnerer 2003). 

5-HT3 reseptörleri santral sinir sisteminde chemoreceptor trigger zone’da (CTZ) 

bulunan postrema, nucleus tractus solitarius, amygdala ve dorsal raphe nucleus 

bölgelerinde; periferde ise bağırsaklardaki vagal sinir uçlarında bulunurlar. Kemoterapi 

uygulaması, gastrik yolda serotonin’in salımına neden olur ve serbestleşen serotonin 

vagal duysal (afferent) sinir uçlarını stimüle ederek CTZ’a duyusal sinyallerin 

ulaşmasını ve bunun sonucu bulantı ve kusma semptomlarının ortaya çıkmasına neden 

olur (Gennaro 2000; Salem ve ark. 2001). 

Daha önce de belirtildiği gibi ondansetron hem santral sinir sistemi hem de 

periferik sinir sistemi üzerinde etki gösterir. Bağırsaklardaki hasarlı enterokromafin 

hücrelerden salınan 5-hidroksitriptamin, vagus sinir uçlarındaki 5-HT3 reseptörlerinin 

bulantı ve kusmayı tetiklemesine yol açmaktadır. Bağırsaklardaki sinir uçlarının bloke 

edilmesi santral sinir sistemine uyarı akışını keser ve böylece bulantı uyarısı ortadan 

kalkar. Bu sinir uçlarının bloke edilmesi ondansetron’un periferik sinir sistemindeki 

etkisi ile gerçekleşir (Ye ve ark. 2001; Donnerer 2003). 

Ondansetron aynı zamanda zayıf 5-HT4 reseptör antagonisti aktivite de gösterir 

ve diğer serotonin reseptörlerine de bağlanabilir. Diğer yandan ondansetron’un μ-tipi 

opioid reseptörlerine bağlandığı da gösterilmiştir. Opioid reseptörleri üzerindeki bu 

etkisinin klinik yönden önemi henüz bilinmemektedir. Ondansetron’un dopamin 

reseptör bloke edici etkisi yoktur, buna rağmen nucleus accumbens bölgesinde bulunan 

dopamin salgılayan hücrelerini inhibe ettiği düşünülüyor. Bunun nedeni 5-HT3 

reseptörlerinin farklı nörotransmitterlere (norepinefrin, asetilkolin, kolesistokinin, γ-

aminobutirik asit (GABA), glisin ve dopamin) olan ilgisi ile açıklanabilir (Ye ve ark. 

2001).   
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Ondansetron’un Diğer 5-HT3 Reseptör Antagonistleri ile Karşılaştırılması 

Ondansetron yanı sıra klinik kullanımı olan 4 tane daha 5-HT3 reseptör 

antagonisti vardır; granisetron, dolasetron, tropisetron ve palosetron. Granisetron, 

dolasetron ve major metabolitleri sadece 5-HT3 reseptör antagonisti iken, ondansetron 

ve tropisetron 5-HT4 reseptör antagonist aktiviteye de sahiptir. Bunun yanı sıra 

ondansetron diğer bazı serotonin reseptör alt tiplerine ve μ-opioid reseptörlerine de 

afinite gösterir (Ye ve ark. 2001). Tropisetron, granisetron ve dolasetron ile reseptörun 

bloklanması yüksek miktarda serotonin konsantrasyonunda geri dönüşemez; oysa 

ondansetron ile gerçekleşen bloklanma yüksek serotonin varlığında geri dönüşür 

(Donnerer 2003). Adı geçen her beş ilaç, kemoterapi ile oluşan bulantı ve kusmalara 

karşı aynı etkinliğe sahiptir. Bu ilaçların yan etkileri orta derecede olup hasta uyuncunu 

sağlayacak düzeydedir (Ye ve ark. 2001). Bu bileşiklerin in vivo etkinliği, plazma 

konsantrasyonundan çok daha uzun sürer. Bunun nedeni bu bileşiklerin rekabetçi 

olmayan antagonist etkisi ve reseptöre olan yüksek ilgisidir (Donnerer 2003). 

2.3.4.2.  Farmakokinetik Özellikleri 

Absorpsiyon 

Oral uygulamada ondansetron iyi absorbe olur. Ondansetron’un mutlak oral 

biyoyararlanımı %60-67’dir. Biyoyararlanımının yeteri kadar olmaması karaciğerde ilk 

geçiş etkisine uğraması (Ye ve ark. 2001; Sweetman 2002) ve bağırsaklarda P-

glikoproteinin (P-gp) sekresyonu sonucu intestinal metabolizasyona uğramasından 

kaynaklanıyor (Roila ve Favero 1995; Wilde ve Markham 1996; Schinkel ve ark. 1996). 

8 mg ondansetron tek doz olarak çözelti veya tablet şeklinde verildiğinde, 

uygulamadan 1,5-2 saat (h) sonra, 0,03-0,04 μg/ml plazma pik konsantrasyonu 

oluşturur. Diğer ifade ile, 8 mg ondansetron verilişi ile en yüksek plazma 

konsantrasyonu (Cmax) = 30-40 ng/ml; en yüksek plazma konsantrasyonuna ulaşmak 

için gerekli süre (tmax) = 1,5-2 h elde edilir Ondansetron’un absorpsiyon hızı ve miktarı 

kadınlarda daha yüksektir ve yemekler ile biyoyararlanımı artar (Salem 2001). Diğer 

kaynaklara bakıldığında ise, daha yüksek kinetik değerlerin olduğu görünmektedir. 

Örneğin Ashforth ve ark. yaptığı çalışmada 8 mg IV ondansetron uygulanması ile elde 

edilen Cmax değeri 183-199 ng/ml olarak belirtilmiştir (Ashforth ve ark. 1994). Blake ve 



57 

 

ark. yaptığı çalışmada ise 8 mg ondansetron 5 dakika sürecinde verildiğinde Cmax 97,2 

ng/mL olarak saptanmıştır (Blake ve ark. 1993). 

Ondansetron rektal yoldan da iyi absorbe edilir. 16 mg rektal yoldan verilen 

ondansetron ile elde edilen farmakokinetik değerler (plazma konsantrasyonu-zaman 

eğrisi altında kalan alan (AUC) değer gibi), 8 mg oral yoldan veriliş sonucu elde edilen 

farmakokinetik değerler ile kıyaslanabilecek düzeydedir (Salem ve ark. 2001). 

Hsyu ve ark. yaptığı çalışmada ondansetron’in farklı yollardan uygulaması 

sonucu elde edilen pik konsantrasyonu (Cmax) ve tmax değerlerinin farklı olmadığını 

belirtmiştir. Bu çalışmada ondansetron; intravenöz infüzyon, oral doz, nazogastrik 

intübasyonu ile kolona infüzyon ve retensiyon enema ile rektuma uygulama yolları 

denenmiştir. Diğer ifade ile enteral ve parenteral yoldan verilmiştir. Cmax ve tmax 

değerlerinde farklı uygulama yolları arasında çok fark saptanmamışken, biyoyararlanımı 

gösteren AUC değerileri arasında olan farkın yüksek olduğu saptandı. IV uygulama 

sonucu elde edilen AUC değeri (313±50 ng mL-1 sa-1), enteral yollardan uygulama 

sonucu elde edilen AUC değerinden önemli derecede daha fazla olduğu saptanmıştır 

(Hsyu, Pritchard, Bozigian ve ark. 1994). 

Kemoterapi, oral olarak uygulanan ondansetron farmakokinetiğini kanser 

terapisi gören hastalarda değiştirmiyor. Kanser hastalarda ondansetron’un azalmış ilk 

geçiş etkisine bağlı olarak saptanan ortalama biyoyararlanım (BY), sağlıklı bireylerden 

daha fazladır (Hsyu, Pritchard, ve Bozigian 1994). 

Dağılım 

Lipofilik yapıda olan ondansetron, 160-163 Litre (L) gibi yüksek bir dağılım 

hacmine sahiptir. Sağlıklı genç erkek bireylerde 5 dakika IV infüzyon sonucu verilen 8 

mg ondansetron, 160 L dağılım hacmine sahiptir. 4-12 yaş gibi daha genç bireylerdeki 

dağılım hacmi ise yetişkinlere göre daha fazla olduğu saptanmıştır (Salem ve ark. 2001; 

Ye ve ark. 2001). 153 L olarak belirtilen steady-state dağılım hacmi de literatürde 

kayıtlıdır. Karaciğer yetersizliği olan hastalarda dağılım hacmin artacağı açıktır (Blake 

ve ark. 1993). Verilen bir dozun yaklaşık %36’sı eritrositlere dağılır. Plazma 

proteinlerine bağlanma oranı orta derecede olup, yaklaşık %70-75’dır (Blake ve ark. 



58 

 

1993; Gennaro 2000; Ye ve ark. 2001; Sweetman 2002). Serebrospinal sıvıdaki 

ondansetron konsantrasyonu, plazma konsantrasyonunun <%15’i dir (Ye ve ark. 2001).  

Ciddi karaciğer bozukluğu olan hastalarda ondansetron klirensi azalır ve sanal dağılım 

hacmi, plazma yarılanma ömrünün artışı sonucu artat. Bu nedenle bu tür hastalarda 

günlük 8 mg dozdan fazla kullanılmaması tavsiye ediliyor (Glaxo-Wellcome 1994; 

Medical Economics Co. Inc. 1996; Salem ve ark. 2001; Ye ve ark. 2001; Donnerer 

2003).  

Metabolizması ve Eliminasyonu  

Ondansetron geniş ölçüde metabolizasyona uğrar. Uygulanan dozun %95’i 

öncelikle yapısındaki indol halkasından hidroksilasyona uğrar. Hidroksilasyon 

reaksiyonu karaciğerde gerçekleşmesine rağmen, bu reaksiyonuda sitokrom P-450 izo-

enzimleri geniş bir role sahip değildir. Hidroksilasyon baskın olarak indol halkasının 8. 

konumunda ve daha az miktarda 7. konumunda gerçekleşir ve sırasıyla 8-hidroksi-

ondansetron ve 7-hidroksi-ondansetron oluşur (Faz 1), ardından karaciğerde glukuronid 

veya sülfat konjugasyonuna uğrar (Faz 2). Sitokrom P450 IA2, 2D6 ve 3A, 

ondansetron’un faz 1 hidroksilasyonunda rol aldığı saptanmıştır (Gennaro 2000; Salem 

ve ark. 2001; Ye ve ark. 2001; Donnerer 2003). 

N-demetilasyon ondansetron’un minor metabolizma yolağıdır. 8-hidroksi-

ondansetron, ondansetron’un aktif metabolitidir ve ana bileşik kadar antiemetik 

aktiviteye sahiptir. Ondansetron’un ana metabolizasyon yolu hepatik hidroksilasyon 

olmak ile birlikte, uygulanan dozun yaklaşık %5’i değişmeden idrar ile atılır (Salem ve 

ark. 2001; 4, Sweetman 2002), inaktif metabolitleri ise idrar ve feçes ile atılır (Gennaro 

2000; Salem ve ark. 2001; Ye ve ark. 2001). Ondansetron’un tamamına yakın miktarı 

karaciğerde metabolize olur (Donnerer 2003) ama karaciğerdeki sitokrom P-450 2D6 

enzimleri ondansetron’un metabolizasyonunda geniş bir role sahip değildir. Bu nedenle 

yavaş ve hızlı metabolizörler arasında AUC, Cmax, klirens ve yarılanma ömrü (t50) gibi 

farmakokinetik değerlerinde önemli derecede fark saptanmamıştır. Bu nedenle yavaş ve 

hızlı metabolizörler arasında dozlama değişikliğe gerek yoktur (Ashforth ve ark. 1994). 

Karaciğer (hepatik) bozukluğu olan hastalarda ondansetron’un farmakokinetiği, 

sağlıklı bireylerinkinden farklıdır. 5 dakika boyunca tek doz intravenöz (IV) olarak 8 
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mg ondansetron uygulaması, ciddi hepatik bozukluğu olan hastalarda daha az bir 

plazma klirensi ile uzaklaşırken (ortalama 96 mL/dk); sağlıklı bireylerde 478 mL/dk 

plazma klirensine sahiptir. Bu da demek oluyor ki hepatik bozukluktan dolayı 

ondansetron klirensi azalır ve sonuç olarak daha uzun süre vücutta kalır. Hepatik 

bozukluklarında ondansetron’un dağılım hacmindeki artış da yarılanma ömrünün 

uzamasına neden olan diğer faktörlerdendir. Hepatik hastalarda AUC ve tmax sırasıyla 

1383 ng mL-1 sa-1 ve 21 sa’iken; sağlıklı bireyerde 279 ng mL-1 sa-1 ve 3,6 sa olması, bu 

yorumu onaylamaktadır (Blake ve ark. 1993; Salem ve ark. 2001). Cmax değerinde ise 

önemli bir fark saptanmamıştır. (Blake ve ark. 1993). Ondansetron’un kinetik 

parametrelerini belirten diğer literatürde ise 8 mg IV ondansetron uygulaması sonucu 

AUC ve klirens sırasıyla 247-257 ng mL-1 sa-1 ve 519-540 mL/dk olarak belirtilmiştir 

(Ashforth ve ark. 1994). Diğer kaynaklar 541 mL/dk olan klirens değeri ile 

ondansetron’un uzaklaştığını belirterek, bu verilerin doğruluğu kanıtlanmış olur. 

Bayanlarda ve yaşlı bireylerde ondansetron klirensi daha yavaştır, buna rağmen klinik 

açıdan önemli bir fark olmadığı düşünülmektedir (Ye ve ark. 2001). 

Ondansetron’un genç sağlıklı bireylerdeki ortalama t50 değeri yaklaşık 3-5 saattir 

ve yaş artışı ile artar (Wilde ve Markham 1996; Gennaro 2000; Sweetman 2002; 

Donnerer 2003). Diğer kaynaklarda ise t50 değeri 2-4 saat (Ye ve ark. 2001) ve 3,13-

3,22 h olduğunu (Ashforth ve ark. 1994) belirtmiştir. Uygulama yoluna bağlı olarak t50 

değeri değişir (Ye ve ark. 2001). Ondansetron’un etki süresi ise 12-24 saat olarak 

belirtilmiştir (Donnerer 2003). Ondansetron’un kanserli hastalardaki plazma yarılanma 

ömrü 4 saattir. 15 yaştan daha yaşlı olan hastalarda yarılanma ömrü artarken, 15 yaşın 

altında olan pediyatrik hastalarda yarılanma ömrü daha azdır (t50 pediyatrik = 2,4 h) 

(Salem ve ark. 2001). Buna rağmen pediyatrideki farmakokinetik özellikleri, 

yetişkinlerdeki kinetiğinden çok farklı olmadığı belirtilmiştir (Ye ve ark. 2001). 

Blake ve ark. yaptığı kinetik çalışmada, klirensi hesaplamak için doz/AUC eşitliği 

kullanılmıştır. Ondansetron’un eliminasyon yarılanma ömrünü hesaplamak için ise ln 2 𝐾⁄  bağlantısını kullanmıştır (Blake ve rak. 1993). Bu eşitlikte K sabiti eliminasyon 

hız sabitidir. ln 2 𝐾⁄  eşitliği 1. derece kinetik modeline uyan farmakokinetik 

hesaplamalarda kullanılır (Shargel ve ark. 2005). Buradan anlaşılıyor ki ondansetron 1. 
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derece kinetik modeline uyan farmakokinetik davranış gösterir ve ileriki hesaplamalar 

bu kinetik modeli temel alınarak yapılacaktır. 1. derece kinetik modeline uyan ilaç 

molekülleri için tmax, dozdan bağımsızdır ama eliminasyon hız sabiti ve absorpsiyon hız 

sabitine bağlıdır (Shargel ve ark. 2005). Diğer kinetik çalışmada ondansetron enteral 

(oral, rektal) ve parenteral (IV) yoldan verilmiştir ve farmakokinetik parametreleri 

araştırılmıştır. Bu çalışmada da 1. derece kinetiğe uygun şekilde davrandığı 

saptanmıştır. Hem IV hem de oral uygulamada 1. derece kinetiğe uygun bir şekilde 

plazmadaki konsantrasyonunda azalma oluştuğu saptanmıştır (Hsyu, Pritchard, 

Bozigian ve ark. 1994). 

2.3.4.3. Yan Etkileri  

Ondansetron ile beraber en sık görülen yan etkiler diare (%22) ve baş ağrısı 

(%16). Tekrarlanan dozlarda kullanm sonası ortaya çıkan yan etkiler ise kabızlık 

(konstipasyon), yükselmiş karaciğer enzimleri, kaşıntı (raş), bronkospazm, taşikardi, 

göğüs ağrısı (anjina), hipokalemi ve nöbet tutmayı kapsar (Gennaro 2000). 

Konstipasyon doza bağlı olabilir (Cubeddu ve ark. 1994). Ondansetron ve diğer 5-HT3 

reseptör antagonistleri yüksek dozlarda bağırsakların boşalma hızını azaltır ve böylece 

konstipasyona neden olur. Nadiren kramp ve abdominal ağrıya yol açmıştır (Donnerer 

2003). Ondansetron dopamin-reseptör antagonist aktivite göstermediğinden dolayı  

metoklopramid aksine akatizi ve distoni gibi ekstrapiramidal yan etkiler oluşturmaz 

(Salem ve ark. 2001; Gennaro 2000).  

2.3.5. Farmasötik Dozaj Şekilleri 

Ondansetron hidroklorür tuzu şeklinde intramüsküler (IM) veya intravenöz (IV) 

olarak verilir. Oral yoldan verildiğinde, baz veya hidroklorür tuzu olarak verilebilir. 

Rektal yoldan uygulamada ise baz şeklinde bulunmalıdır. Ondansetron dozu baz yapısı 

temel alınarak, belirtilir (Sweetman 2002). 

Amerikan Farmakopesinde (USP 31) ondansetron hidroklorür’ün oral 

süspansiyonu, ondansetron enjeksiyonu, oral çözeltisi ve ağızda dağılan tabletlerine ait 

monografları bulunmaktadır (USP 2003). 
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Dünya piyasasında tablet, ağızda dağılan tablet, oral çözelti ve enjektabl 

preparatları mevcuttur. Oral kullanım amaçlı tablet olarak bulunan müstahzarları 4, 8 ve 

24 mg ondansetron hidroklorür içermektedir. Zofer ve Zofran Türkiyede bulunan tablet 

formundaki preparatlarıdır. 

Ağızda dağılan tabletleri ise 4 ve 8 mg ondansetron bazı içermektedir (örneğin 

Zofran ODT®). 4 ve 8 mg dozlarında olan ONZYD, Türkiyede bulunan ağızda dağılan 

ondansetron tablet müstahzarıdır.  

Oral çözelti olarak Zofran şurup 4mg/5mL şeklindeki müstahzarı dünya çapı ve 

Türkiyede mevcütür (PDR 2006).  

Ondansetron hidroklorür içeren enjektabl praparatları olarak 2 mg/mL tekli doz 

(2 mL) ve çoklu doz (20 mL) viyalleri ile 32mg/50 mL infüzyon çözeltileri mevcuttur. 

Zofer, Zofran, Zontron ve Zophralen türkiyede bulunan ondansetron’un enjektabl 

preparatlarıdır. 

Atossa (Polonya), Cruzafen (Yunanistan), Fedral (Yunanistan), Novetron (Çek 

Cumhuriyet), Onda (Yunanistan), Ondanoglax (Avusturya), Ondaseprol (Yunanistan), 

Setrodan (Yunanistan), Zetron (Yunanistan), Zofran (Belçika, Hollanda, İspanya, İsrail, 

İsviçre, Norveç, Rusya, Almanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, 

İngiltere, İrlanda, İsveç, İtalya, Kanada, Macaristan, Polonya), Atossa (Polonya), 

Emeset (Çek Cumhuriyeti, Hindistan), Emital (İrlanda), Hexatron (Danimarka), 

Ondagen (macaristan), Ondemet (İngiltere, Çek Cumhuriyeti), Otobrol (Portekiz), 

Sentronon (Çek Cumhuriyeti, Rusya, Polonya), Yatrox (İspanya) ve Zofron 

(Yunanistan) dünyadaki ondansetron ve ondansetron hidroklorür müstahzarıdır. 

2.3.6. Alternatif Uygulama Yolları Üzerinde Yapılan Çalışmalar 

Yüksek emetojenik özellikte olan kemoterapötik ilaçlar alan hastaların şiddetli 

bulantı ve kusmaların tedavisinde ondansetron etkili olsa da, hastaların kemoterapiden 

sonra yutkunma problemine bağlı olarak, ondansetronun kullanımı kısıtlanır. Ayrıca bu 

ilaç hasta tarafından alınsa bile, daha sonra kusma ile çıkartılabilir. Bu nedenle 

ondansetron’un uygulanması için farklı uygulama yolları araştırılmaktadır. 
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Ondansetron’un bukkal, nasal, rektal ve transdermal geçiş yolları alternatif 

uygulama yolları olarak araştırılmıştır.  

Rektal olarak uygulanan ondansetron ile %58 biyoyararlanım sağlanmıştır. Bu 

değer ondansetron’un oral biyoyararlanımına (%60) yakındır. Bu nedenle başarılı bir 

uygulama yolu olarak değerlendirilmiştir, ancak hasta uyuncu çok yüksek değildir. 

Spozituvar ilaçların alınımı her zaman hastalar tarafından kabul edilemez (Hsyu, 

Pritchard, Bozigian ve ark. 1994; Rodriguez ve ark. 1998; Tugcu-Demiröz ve ark. 

2006). 

Ondansetron’un nazal uygulaması ile elde edilen biyoyararlanımı %100’dür. 

Ayrıca nazal uygulamada ondansetron absorpsiyonu çok daha hızlı gerçekleşir ve 

intravenöz ile elde edilen plazma konsantrasyonu elde edilebilir. Bu nedenle nazal 

uygulama ondansetron’un alternatif uygulanma yolu için iyi bir seçenek olabilir 

(Hussain ve ark. 2000; Cho ve ark. 2008; Gungor, Okyar ve ark. 2010). 

Ondansetron’un pasif bukkal geçiş çalışması (Mashru ve ark. 2005) ve 

iyontoforetik transbukkal geçiş çalışması (Hu ve ark. 2011) literatürde mevcuttur. 

Ancak bulantı kusma refleksi yüksek olan hastalarda transbukkal uygulama ile hasta 

uyuncu aşısından çok büyük bir avantaj sağlanmaz. 

Transdermal olarak ondansetron’un uygulanmasına yönelik literatürde bir çok 

çalışma kayıtlıdır (Gwak ve ark. 2004a; Gwak ve ark. 2004b; Krishnaiah ve ark. 2008; 

Obata ve ark. 2010; Swain ve ark. 2010). Ondansetron’un pasif geçişe dayalı 

transdermal uygulamasında hidrojel bazlı formülasyonların kullanılması ile 78,40 μg 

cm-2 sa-1 geçiş hızı elde edilmiştir (Obata ve ark. 2010). Gwak ve ark. yaptığı çalışmada 

ise oleik asit, linoleik asit veya oleil alkolun propilen glikol ile kombinasyonu ve 

dietilen glikol monoetil eter-propilen glikol mono kaprilat kombinasyonu kullanılarak 

ondansetron’un pasif deriden geçiş çalışması yapılmıştır. Elde edilen en yüksek 

ondansetron geçiş hızı 28,09±5,89 μg cm-2 sa-1 olarak saptanmıştır. Krishnaiah ve ark. 

yaptığı çalışmada ise nerodilol, karvon ve limonen olmak üzere üç çeşit terpen, hidroksi 

propil sellüloz jel bazlı formülasyonlarda kullanılarak ondansetron’un transdermal 

geçişi incelenmiştir. Bu çalışmada optimum geçişin sağlandığı formülasyonlar %3 

nerodilol, %8 karvon ve %3 limonen içermektedir ve bu formülasyonlar ile elde edilen 
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ondansetron pasif geçiş hızı sırasıyla 175,3±3,1 μg cm-2 sa-1; 87,4±1,6 μg cm-2 sa-1  ve 

181,9±0,9 μg cm-2 sa-1 olarak saptanmıştır (Krishnaiah ve ark. 2008). 

5-HT3 reseptör antagonisti olmayan diğer antiemetik ilaçların iyontoforetik geçiş 

çalışması yapılmıştır. Örneğin dopamin reseptör antagonisti olan domperidon’un ve 

pasif deriden geçiş çalışması ve transdermal iyontoforetik geçiş çalışması yapılmıştır. 

Ama iyontoforez ile geçişi, pasif geçişine her hangi bir üstünlük sağlanmadığı 

saptanmıştır (Blanes ve ark. 1990; Calpena ve ark. 1994; Jadoul ve Préat 1997). 

5-HT3 reseptör antagonisti olmayan ve transdermal iyontoforetik geçiş çalışması 

yapılmış diğer ilaç metoklopramit’tir. Metoklopramit hidrofilik yapısı ve düşük molekül 

ağırlığından dolayı iyontoforez için ideal bir ilaçtır. Deri iritasyonunu azaltmak amacı 

ile metoklopramit ve hidrokortizon’un transdermal iyontoforetik geçişi birlikte 

çalışılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre metoklopramidin transdermal iyontoforetik 

geçişi ile elde edilen transport sayısı 0,19 saptanmıştır. Ayrıca hidrokortizon, 

metoklopramidin iyontoforetik geçiş hızını ve farmakokinetik özelliklerini 

değiştirmediği saptanmıştır (Cormier ve ark. 1999). 

5-HT3 reseptör antagonisti olan granisetron’un transdermal iyontoforetik geçiş 

çalışması yapılmıştır (Chaturvedula ve ark. 2005; Cázares-Delgadillo ve ark. 2010). 

Granisetron’un in vivo ve in vitro transdermal iyontoforetik geçiş çalışması ile elde 

edilen geçiş hızları sırasıyla ≈ 49,8 μg sa-1 ve ≈ 167,4 μg sa-1 olmak üzere birbirinden 

farklı olarak saptanmıştır. Bu çalışmada yazarlar kemoterapi sonucu oluşan bulantı ve 

kusmaların tedavisi için 4-6 cm2 yüzey alanındaki bir transdermal yama ile 

granisetron’un iyontoforetik sisteminin kullanımının etkili olacağını vurgulamışlardır 

(Cázares-Delgadillo ve ark. 2010). Literatürde ondansetron’un transdermal 

iyontoforetik geçişine ait bir çalışma kayıtlı değildir.  
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

GEREÇ 

Kimyasal madde, çözücü ve malzemeler 

 Agaroz (Sigma-Aldrich) 

 Asetonitril (HPLC grade, Merck)  

 Disodyum hidrojen fosfat (Merck)  

 Gümüş tel (%99,9, Sigma-Aldrich) 

 Gümüş klorür (%99,99, Sigma-Aldrich) 

 Hidrofilik membran filtre (0,45 μm, Millipore) 

 Kolon (Phenomenex Luna, C18, 4,6 x 250 mm, 5 μm) 

 Kolon (LiChrospher®100 RP-18, 4,6 x 150 mm, 5 μm) 

 Mikropipet (Finnepipette)   

 Ondansetron hidroklorür dihidrat (Nobel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş’den 

temin edilmştir.) 

 Ortofosforik asit (%85, Merck) 

 Parasetamol (Atabay İlaç Fabrikası A.Ş’den temin edilmştir.) 

 Polvinil klorür (PVC) tüp (3 mm iç çap, 5 mm dış çap, 1 mm duvar 

kalınlığı) 

 Platin tel (%99,99, Sigma-Aldrich) 

 Potasyum dihidrojen fosfat (Merck)  

 Sodyum klorür (Riedel-de Haën) 

 Tris-(hidroksimetil)aminometan (Tris) (Sigma-Aldrich) 

 Trizma® hidroklorür (Sigma-Aldrich)  

 Trifloroasetik asit (Merck) 

 Teflon (PTFE) filtre (0,45 μm, 1ml hacimli, Millipore) 
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Cihazlar 

 Derin dondurucu (Electrolux, Model MRF 120/35) 

 Distile su aleti  (Elga, Pure Lab Option; 15M  cm dirençli su) 

 Elektrikli dermatom (Zimmer®, UK) 

 Erime derecesi tayin cihazı (Buchi 540) 

 Güç kaynağı (Keithley, Model 2400S-903-01, UK) 

 Hassas terazi (Sartorius, M215S) 

 Infrared Spektrofotometresi (Perkin Elmer, 1600 FT-IR Model No: 1615) 

 Magnetik karıştırıcı (6 x 3 mm, 8 x 3 mm) 

 Orbital çalkalayıcı (Thermo Electron Corporation, Model 420) 

 pH-metre (Schott Geräte, Model CG-809) 

 Santrifüj (Nüve, Model CG-809) 

 Terazi (Denver Instruments, TB-Series) 

 Ultrasonik banyo (Bersonic) 

 Yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (Shimadzu, Model LC 10A) 

 Yatay (side-by-side) difüzyon hücreleri  (PermeGear, Inc., ABD) 

 

Bilgisayar programları 

 Microsoft Exel 2007 

 Microsoft Word 2007 

 GraphPad Prism 4.0  
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YÖNTEM 

3.1. Ondansetron Hidroklorür Üzerinde Yapılan Çalışmalar 

3.1.1. Infrared (IR) spektrumu 

Bu çalışma için FT-IR Spektrofotometresi kullanıldı. Toz halde ondansetron 

hidroklorür dihidrat alete yerleştirildi ve 100 N kuvvet uygulanarak 4000-650 cm-1 

dalga boyu aralığında, 4 cm-1 çözünürlükle spektrumu alındı. Sistem absorpsiyon 

modunda çalıştırıldı. 

3.1.2. Erime Derecesi Tayini   

Ondansetron hidroklorür dihidrat’ın erime derecesi, kuru halde kılcal bir tüp 

içine yerleştirilerek erime derecesi tayini aleti ile tespit edildi. 

3.1.3. Miktar Tayini Yönteminin Geliştirilmesi 

Çözünürlük ve in vitro deriden geçiş çalışmalarında hazırlanan numunelerdeki 

ondansetron miktar tayini analizleri için literatürde kayıtlı (Gungor, Okyar ve ark. 2010) 

yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (HPLC) yöntemi bazı değişiklikler yapılarak 

uygulandı.  

Yapılan ön deneme çalışmalarında, özellikle deriden gelen kirliliklere ait pikler 

(lipit yapısındaki bileşiklerin verdiği pikler) ile ondansetron pikinin alıkonma 

sürelerinin çakışmasını engellemek için, mobil fazdaki organik faz (asetonitril) ve sulu 

faz (10 mM fosforik asit) oranları ile mobil fazın akış hızı optimize edildi.  

Deriden geçiş çalışmalarında reseptör kompartmanında düşük miktarlardaki 

etkin madde miktarını güvenilir bir şekilde saptamak ve aynı zamanda piklerin 

keskinliğini korunmasını da dikkate alınarak analizlerde uygulanacak enjeksiyon 

hacminin optimizasyonu da yapıldı.  

Analizler 305 nm dalga boyunda yapıldı. Analizlerde kolon olarak 4,6 x 250 mm 

boyutunda 5 μm partikül boyutuna sahip C18 kolon kullanıldı ve kolon sıcaklığı 30C 

sıcaklığına ayarlandı.  
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Mobil faz hazırlama: 

10 mM konsantrasyonda fosforik asit çözeltisini hazırlamak için 674 μl %85’lik 

ortofosforik asit alındı ve ultra saf su ile 1000 ml’ye tamamlandı.15 dakika manyetik 

karıştırıcı ile homojen olması için karıştırıldı. Elde edilen 10 mM fosforik asit çözeltisi, 

asetonitril ile 84:16 (h/h) oranında karıştırıldı. Mobil faz hidrofilik özellikteki filtreden 

süzüldü ve sisteme verilmeden önce 30 dk süre ile ultrasonik banyoda degaze edildi. 

Kullanılan standartlar: 

10 mg ondansetron hassas tartıldı, metanol ile çözündürülerek balon jojede 10 

mL’ye tamamlandı. 1000 �g/mL konsantrasyonda ondansetron içeren bu çözelti 

vorteks ile 5 dk süre ile karıştırılarak ana stok çözeltisi olarak kullnaıldı. Ana stok 

çözeltisinden 200 �L ile alınan örnekler 154 mM sodyum klorür çözeltisi ile 2 mL’ye 

seyreltildi. 100 �g/mL konsantrasyonda ondansetron içeren bu stok çözeltisi hazırlandı. 

Ara stok çözeltisinden seri seyreltmeler yapılarak 0,025 – 10 μg/mL konsantrasyon 

aralığında olacak şekilde 7 farklı konsantrasyonda standart çözeltileri hazırlandı. 

Seyreltmelerde çözücü olarak 154 mM sodyum klorür çözeltisi kullanıldı. Bütün 

aşamalarda seyreltme sonrası hazırlanan örnekler vorteks ile karıştırıldı.  

HPLC kromatogramlarının değerlendirilmesinde etkin madde pik alanları 

kullanıldı. Yöntemin güvenilirliğini saptamak üzere analitik yöntem validasyon 

çalışması yapıldı. 

3.1.4. Miktar Tayini Yönteminin Validasyonu 

Analitik yöntem validasyonu, bir test yönteminin kesin ve doğru bir şekilde 

sürekli olarak bekleneni gerçekleştirdiğinin kanıtlanmasıdır (ICH Tripartite Guideline 

1995). Kullanılan analitik yöntemin validasyonu için doğrusallık (linearity), kesinlik 

(precision), doğruluk (accuracy), seçicilik (specificity), teşhis limiti (quantitation limit) 

ve stabilite (stability) parametreleri çalışıldı. 

3.1.4.1. Doğrusallık  

Bir analitik yöntemin doğrusallığı, elde edilen bulguların örnek çözeltisi içindeki 



68 

 

madde konsantrasyonu ile belli bir aralıkta olmasıdır (ICH Tripartite Guideline 1995). 

Miktar tayini yönteminin doğrusallığı için 10 mg ondansetron hassas olarak 

tartıldı, metanol ilave edildi ve balon jojede vorteks ile karıştırılarak çözündürüldü ve 

10 mL’ye tamamlandı. 1000 �g/mL konsantrasyonda ondansetron içeren stok çözelti 

hazırlandı. Bu stok çözeltiden 200 �L mikropipet ile alındı ve 1800 �L 154 mM 

sodyum klorür çözeltisi ilave edilerek, 2 mL’ye seyreltildi ve 100�g/mL 

konsantrasyonda ara stok çözeltisi hazırlandı. 

 100 �g/mL konsantrasyondaki ara stok çözeltiden seri seyreltmeler yapılarak 

standart çözeltileri hazırlandı. Bu amaç ile ara stoktan başlamak üzere her bir standart 

çözeltiden, sırasıyla 200; 1000; 400; 1000; 400; 1000; 1000 μL alındı ve her biri 154 

mM sodyum klorür çözeltisi ile 2 mL’ye seyreltildi ve sırasıyla 10; 5; 1; 0,5; 0,1; 0,05; 

0,025 �g/mL konsantrasyonlarda standart çözeltileri hazırlandı. Her aşamada 

seyreltmelerin homojen olarak gerçekleşmesi için, standart çözeltileri vorteks ile 

karıştırıldı ve ardından seyreltmeler yapıldı. 

Hazırlanan standart çözeltileri 30 μL enjeksiyon hacmi ile HPLC’ye enjekte 

edildi. 7 farklı konsantrasyonun (10; 5; 1; 0,5; 0,1; 0,05; 0,025 μg/mL) 3 ayrı 

enjeksiyon ile elde edilen pik alanları hesaplanarak standart eğri çizildi. Doğru 

denklemi, determinasyon katsayısı (r2), standart sapma (SD) ve relatif standart sapma 

(% RSD) değerleri hesaplandı.  

3.1.4.2. Kesinlik 

Bir analitik yöntemin kesinliği, belirli çalışma koşullarında hazırlanan aynı 

örnek çözeltisinden birden fazla seyreltme ile elde edilen bir serinin ölçümleri 

arasındaki uyumun yakınlığını ifade eder. SD veya % RSD değerleri ile ifade edilir. 

Yöntemin kesinliği için RSD değeri % 2’den küçük olmalıdır (ICH Tripartite Guideline 

1995). 

Analitik yöntemin kesinliğinin tayini için yöntem 3.1.4.1.’de belirtilen 

konsantrasyonda ondansetronun stok çözeltisi hazırlandı ve aşağıda belirtildiği şekilde 

çalışıldı. 
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Gün içi kesinlik: Ondansetron’un üç farklı konsantrasyonda (10, 5, 1 μg/mL) 

154 Mm sodyum klorür çözeltisi ile tamamlanmış 2 mL’lik çözeltileri hazırlandı, 

vorteksle karıştırıldıktan sonra 30 μL enjeksiyon hacmi ile HPLC kolonuna uygulandı. 

Her konsantrasyon 3 ayrı seride hazırlandı ve konsantrasyon hesaplanmasında 3 

enjeksiyon sonucu elde edilen pik alanlarının ortalaması kullanıldı. Doğru denklemi 

kullanılarak ondansetron’un miktarı hesaplandı ve sonuçların ortalamaları alındı, SD ve 

% RSD değerleri hesaplandı. 

Günler arası kesinlik: Bir gün içinde yapılan kesinlik çalışmaları 2. ve 3. 

günlerde tekrarlandı. Üç gün boyunca elde edilen sonuçların ortalamaları alındı, SD ve 

% RSD değerleri hesaplandı. 

3.1.4.3. Doğruluk 

Kullanılan analitik yöntemin doğruluğunu saptamak için, 10 mg ondansetron 

metanolde çözündürüldü ve 10 mL’ye metanol ile balon jojede tamamlandı. Bu 

çözeltiden 0,2 mL alınarak, 154 mM sodyum klorür çözeltisi ile 2 mL’ye seyreltildi ve 

100 μg/mL konsantrasyonda ara stok hazırlandı. Ara stok çözeltisinden seri seyreltmeler 

yapılarak 10, 5 ve 1 μg/mL konsantrasyonlarda çözeltiler hazırlandı ve her birinden 3 

kez 30 �L HPLC kolonuna enjekte edildi. Elde edilen pik alanlarından yöntem 

3.1.4.1.’de anlatıldığı gibi çalışılarak doğru denklemi yardımıyla çözeltilerdeki 

ondansetron konsantrasyonu hesaplandı. Ondansetron için geri kazanma değerleri 

hesaplanarak yöntemin doğruluğu saptandı.  

3.1.4.4. Seçicilik 

Geçiş çalışmalarında kullanılan derinin özellikle dermis tabakasından gelen 

kirlilikler için miktar tayini yönteminin seçiciliği incelendi. Bu amaca yönelik 154 mM 

NaCl çözeltisi reseptör faz olarak kullanıldı ve Franz difüzyon hücresine dolduruldu. 

Elektrikli dermatom ile belirli kalınlıkta kesit alınmış deri örnekleri dermis tabakası 

reseptör faza doğru olacak şekilde hücrelere yerleştirildi. Deri 24 saat süre ile reseptör 

faz ile temasta bırakıldı ve reseptör faz magnetik karıştırıcı ile karıştırıldı. Bu çalışmada 

deriye ait piklerin ondansetron’a ait piklerin alıkonma zamanında girişim yapıp 

yapmadığını saptamak için reseptör faza ondansetron eklenmedi. reseptör fazda çözücü 
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olarak 154 mM sodyum klorür kullanıldı.  

Aynı şekilde reseptör fazda kullanılan çözücüden ve mobil fazdan başka bir 

pikin gelip gelmediğini ve geldiği taktirde ondansetron’a ait pik ile girişim yapıp 

yapmadığını saptamak üzere, mobil faz ve reseptör faz çözeltileri de ondansetron ilave 

edilmeden HPLC kolonuna 30 �L hacminde enjekte edilidi. Böylec etkin maddenin pik 

verdiği alana girişim yapıp yapmadığı da saptandı. 

3.1.4.5. Teşhis Limiti (TL) ve Miktar Tayini Limiti (MTL) 

Teşhis limiti (TL) (Limit of Detection, LOD) ve miktar tayini limiti (MTL) 

(Lower Limit of Quantification, LLOQ) tayini için, sinyal/gürültü oranı tayini yöntemi 

kullanıldı. Bu yöntem ancak temel çizgi gürültüsüne sahip analitik yöntemlere 

uygulanabilir (ICH Tripartite Guideline 1995). Bilinen düşük konsantrasyonlarda 

hazırlanan etkin madde çözeltilerin HPLC kolonuna enjeksiyonu sonucu elde edilen 

sinyal, boş çözeltinin enjeksiyonundan elde edilen sinyal ile karşılaştırıldı ve güvenilir 

şekilde okunabilecek en düşük madde konsantrasyonu saptandı. TL ve MTL tayini için 

kabul edilen sinyal/gürültü oranı sırasıyla 3:1 ve 10:1’dir (ICH Tripartite Guideline 

1995).  

Bu tez çalışmasında 154 mM sodyum klorür ile seyreltmeler yapılarak farklı 

konsantrasyonlarda ondansetron içeren standart çözeltileri hazırlandı ve HPLC 

kolonuna enjekte edildi. Ayrıca, 154 mM sodyum klorür çözeltisi (boş çözelti olarak) 

HPLC kolonuna enjekte edildi ve oranlama yöntemi ile TL ve MTL hesaplandı.  

3.1.4.6. Stabilite 

İn vitro geçiş çalışmaları süresince ve aynı zamanda analiz süresince (en fazla 

48 saat sürenin yeterli olacağı planlanarak) beklemeleri aşamasında numunelerdeki 

ondanetronun dayanıklı olduğundan emin olmak için analiz yöntemi için stabilite 

çalışması yapılmıştır. Bu amaçla hassas tartılan 10 mg ondansetron metanolde 

çözündürüldü ve 10 mL’ye metanol ile balon jojede tamamlandı. Gerekli seyreltmeler 

reseptör faz ile yapılarak ondansetron çözeltisi yöntem 3.1.4.1.’de belirtildiği şekilde 

çalışılarak 1., 2., 4., 6., 12., 24. ve 48. saatlerde HPLC kolonuna enjekte edildi. Elde 

edilen pik alanları kullanılarak, 48 saat süre ile ondansetron konsantrasyonunda 
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değişiklik olup olmadığı ve farklı bir pik oluşup oluşmadığı saptandı. 

3.2. Elektroozmotik geçiş Belirtecinin (Parasetamol) Miktar Tayini Çalışmaları 

Transdermal iyontoforez çalışmalarında toplam iyontoforetik geçişe 

elektroozmotik geçişin katkısını değerlendirmek amacıyla, çeşitli belirteçlerin deriden 

geçişi aynı çalışma koşullarında incelenmektedir. Bu amaçla, elektroozmotik geçişin 

etkisinin incelenmesi için nötral karaktede olan veya çalışma koşullarında iyonize 

olmayan moleküller belirteç olarak kullanılmaktadır. En sıklıkla kullanılan 

elektroozmotik geçiş belirteçleri radyoaktif işaretli mannitol (Lopez ve ark. 2001; 

Marro, Kalia ve ark. 2001a; Marro, Guy ve ark. 2001; Pikal 2001) ve parasetamol’dür 

(Abla ve ark. 2005b; Schuetz, Naik, Guy ve ark. 2005; Sebastiani ve ark. 2005; 

Cázares-Delgadillo ve ark. 2007; Cázares-Delgadillo ve ark. 2010; Ackaert, Smeden ve 

ark. 2010). Bu tez çalışmasında elektroozmotik geçişin incelenmesinde belirteç olarak 

parasetamol kullanıldı. Bu nedenle parasetamol analizlerinde kullanılmak üzere miktar 

tayini geliştirme ve validasyon çalışmaları yapıldı. 

3.2.1. Parasetamol Miktar Tayini Yönteminin Geliştirilmesi 

Parasetamol analizi için literatürde kayıtlı (Abla ve ark. 2005a) yüksek basınçlı 

sıvı kromatografisi (HPLC) yönteminde bazı değişiklikler yapılarak uygulandı.  

Yapılan ön deneme çalışmalarında, parasetamol pikinin alıkonma süresini 

değiştirmek için mobil fazdaki asetonitril oranı değiştirildi.  Mobil faz %0,1’lik 

trifloroasetik asit çözeltisi (pH ≈ 2,5) : asetonitril (94:6 h/h) olarak optimize edildi ve 1 

mL/dk akış hızı ile HPLC kolonuna verildi.  

Analizler 243 nm dalga boyunda yapıldı ve enjeksiyon hacmi 30 μL’ye 

ayarlandı. Kolon olarak 4,6 x 150 mm ebadında 5 μm partikül boyutuna sahip 154 mM 

sodyum klorür kolonu kullanıldı ve kolon sıcaklığı 30C sıcaklığına ayarlandı.  

 Mobil faz hazırlama: 

1 ml trifloroasetik asit (TFAA) asit alındı ve ultra saf su ile 1000 ml’ye 

tamamlandı ve 30 dakika boyunca manyetik karıştırıcı ile homojen olması için 
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karıştırıldı. pH kontrol edildi ve 2,00 - 2,03 olarak saptandı. Elde edilen %0,1 (h/h) 

TFAA çözeltisi, asetonitril ile 94:6 (h/h) oranında karıştırıldı. Mobil faz hidrofilik 

filtreden süzüldü ve 30 dk süre ile ultrasonik banyoda degaze edildi. 

 Kullanılan standartlar: 

10 mg parasetamol hassas tartıldı, metanol ile çözündürülerek balon jojede 10 

mL’ye tamamlandı. 1000 �g/mL konsantrasyonda ondansetron içeren ana stok çözeltisi 

hazırlandı ve vorteks ile 5 dk süre ile karıştırıldı. Ana stok çözeltisinden 200 �L 

mikropipet yardımı ile alındı ve 154 mM NaCl çözeltisi ile 2 mL’ye tamamlandı ve ara 

stok çözeltisi 100 �g/mL konsantrasyonda hazırlandı. Ara stok çözeltisinden 154 mM 

NaCl çözeltisi ile seri seyreltmeler yapılarak standart çözeltileri hazırlandı. Bütün 

aşamalarda seyreltme sonrası vorteks ile karıştırma işlemi yapıldı.  

HPLC kromatogramlarının değerlendirilmesinde etkin madde pik alanları 

kullanıldı. Yöntemin güvenilirliğini saptamak üzere analitik yöntem validasyon 

çalışması yapıldı. 

3.2.2. Miktar Tayini Yönteminin Validasyonu 

Yöntem 3.1.4'te belirtildiği gibi parasetamol’ün analitik yöntemin validasyonu 

için doğrusallık (linearity), kesinlik (precision), doğruluk (accuracy), seçicilik 

(specificity), teşhis limiti (quantitation limit) ve stabilite (stability) parametreleri 

çalışıldı. 

3.2.2.1. Doğrusallık 

Miktar tayini yönteminin doğrusallığı için 10 mg parasetamol hassas olarak 

tartıldı, 10 mL metanol ilave edilerek vorteks ile karıştırılarak metanolde çözündürüldü 

ve 1000 �g/mL konsantrasyonda stok çözelti hazırlandı. 1000 �g/mL konsantrasyonda 

parasetamol içeren bu stok çözeltiden 200 �L mikropipet ile alındı ve 1800 �L 154 

mM NaCl çözeltisi ilave edilerek, 2 mL’ye seyreltildi ve 100�g/mL konsantrasyonda 

ara stok çözeltisi hazırlandı. 100 �g/mL konsantrasyonda parasetamol içeren ara stok 

çözeltiden seri seyreltmeler yapılarak standart çözeltileri hazırlandı. Bu amaç ile ara 

stoktan başlamak üzere her bir standart çözeltiden, sırasıyla 200; 1000; 1000; 800; 
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1000; 400; 1000; 1000 μL alındı ve her biri 154 mM NaCl çözeltisi ile 2 mL’ye 

seyreltildi ve sırasıyla 10; 5; 2,5; 1; 0,5; 0,1; 0,05; 0,025 �g/mL konsantrasyonlarda 

ondansetron içeren standart çözeltileri hazırlandı. Her aşamada seyreltmelerin homojen 

olarak gerçekleşmesi için, standart çözeltileri vorteks ile karıştırıldı ve ardından 

seyreltmeler yapıldı. Hazırlanan standart çözeltileri 30 μL enjeksiyon hacmi ile 

HPLC’ye enjekte edildi. 8 farklı konsantrasyonun (10; 5; 2,5; 1; 0,5; 0,1; 0,05; 0,025 

μg/mL) 3 ayrı enjeksiyon ile elde edilen pik alanları hesaplanarak standart eğri çizildi. 

Doğru denklemi, determinasyon katsayısı (r2), standart sapma (SD) ve relatif standart 

sapma (% RSD) değerleri hesaplandı.  

3.2.2.2. Kesinlik  

Analitik yöntemin kesinliğinin tayini için yöntem 3.2.2.1.’de belirtilen 

konsantrasyonlarda stok çözelti hazırlandı ve aşağıda belirtildiği şekilde çalışıldı. 

Gün içi kesinlik: Parasetamol’ün üç farklı konsantrasyonda (10, 5, 0,5 μg/mL) 

154 mM NaCl çözeltisi ile tamamlanmış 2 mL’lik çözeltileri hazırlandı, vorteksle 

karıştırıldıktan sonra 30 μL enjeksiyon hacmi ile HPLC kolonuna uygulandı. Her 

konsantrasyon 3 ayrı seride hazırlandı ve konsantrasyon hesaplanmasında 3 enjeksiyon 

sonucu elde edilen pik alanlarının ortalaması kullanıldı. Doğru denklemi kullanılarak 

parasetamol’ün miktarı hesaplandı ve sonuçların ortalamaları alındı, SD ve % RSD 

değerleri hesaplandı. 

Günler arası kesinlik: Bir gün içinde yapılan kesinlik çalışmaları 2. ve 3. 

günlerde tekrarlandı. Üç gün boyunca elde edilen sonuçların ortalamaları alındı, SD ve 

% RSD değerleri hesaplandı. 

3.2.2.3. Doğruluk 

Kullanılan analitik yöntemin doğruluğunu saptamak için, 10 mg parasetamol 

metanolde çözündürüldü ve 10 mL’ye metanol ile balon jojede tamamlandı. Bu 

çözeltiden 0,2 mL alınarak, 154 mM NaCl çözeltisi ile 2 mL’ye seyreltildi ve 100 

μg/mL konsantrasyonda parasetamol içeren ara stok hazırlandı. Ara stok çözeltisinden 

seri seyreltmeler yapılarak 10, 5 ve 0,5 μg/mL konsantrasyonlarda parasetamol içeren 

çözeltiler hazırlandı ve her birinden 3 kez 30 �L HPLC kolonuna enjekte edildi. Elde 
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edilen pik alanlarından yöntem 3.2.2.1’de anlatıldığı gibi çalışılarak doğru denklemi 

yardımıyla çözeltilerdeki parasetamol konsantrasyonu hesaplandı. Yöntemin doğruluğu 

geri kazanma değerleri hesaplanarak saptandı. 

3.2.2.4. Seçicilik 

Geçiş çalışmalarında kullanılan derinin dermis tabakasından gelen kirlilikler için 

miktar tayini yönteminin seçiciliği incelendi. Yöntem 3.1.4.4.’te ondansetron için 

yapılan seçicilik çalışmasında belirtildiği gibi çalışılarak deriye ait piklerin 

parasetamol’a ait pik ile girişim yapıp yapmadığını saptandı. Bu amaçla donör faza  

parasetamol eklenmedi. 

Aynı şekilde 154 mM NaCl çözeltisi ve mobil fazdaki çözücülerden pikin gelip 

gelmediğini ve geldiği taktirde parasetamol’a ait pik ile girişim yapıp yapmadığını 

saptamak üzere, mobil faz ve 154 mM NaCl çözeltisinin kensidi parasetamol 

eklenmeden HPLC kolonuna 30 �L hacminde enjekte edilidi. Bu şekilde 

parasetamol’ün pik verdiği alıkonma zamanında girişim yapıp yapmadığı saptandı. 

3.2.2.5. Teşhis Limiti (TL) ve Miktar Tayini Limiti (MTL) 

Parasetamol’ün HPLC yönteminin teşhis limiti (TL) ve miktar tayini (MTL) 

limitinin tespit edilmesi için yöntem 3.1.4.5.’de belirtildiği gibi oranlama yöntemi 

kullanıldı. 154 mM NaCl çözeltisi ile seyreltmeler yapılarak farklı konsantrasyonlarda 

parasetamol içeren standart çözeltileri hazırlandı ve HPLC kolonuna enjekte edildi. 

Ayrıca 154 mM NaCl çözeltisi HPLC kolonuna enjekte edildi ve oranlama yöntemi ile 

parasetamol yönteminin TL ve MTL hesaplandı.  

3.2.2.6. Stabilite 

İn vitro geçiş çalışmaları ve numunelerin analizi süresince parasetamol’ün 

dayanıklı kaldığından (bu sürenin en fazla 48 saat olması öngörüldü) emin olmak için 

miktar tayini yöntemi için stabilite testi yapılmıştır. Bu amaçla hassas tartılan 10 mg 

parasetamol metanolde çözündürüldü ve 10 mL’ye metanol ile balon jojede 

tamamlandı. Gerekli seyreltmeler 154 mM NaCl çözeltisi ile yapılarak, parasetamol 

çözeltisi yöntem 3.2.2.1’de belirtildiği şekilde çalışılarak 1., 2., 4., 6., 12., 24. ve 48. 
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saatlerde HPLC kolonuna enjekte edildi. Elde edilen pik alanları kullanılarak 

parasetamol konsantrasyonunda değişiklik olup olmadığı ve farklı pik oluşup 

oluşmadığı saptandı. 

3.3. Ondansetron’un İn vitro Transdermal İyontoforetik Geçişi İçin Hazırlık 
Çalışmaları 

Ondansetron’un in vitro transdermal iyontoforetik geçişininin incelenmesi ve 

optimizasyonu çalışmalarında yatay (side-by-side) difüzyon hücreleri kullanıldı. 

Çalışmalarda membran olarak belirli kalınlıkta kesit alınmış domuz derisi ve sabit 

elektrik akım şiddeti sağlamak amacı ile güç kaynağı kullanıldı. Elektrik akımının 

iletilmesinde elektrot olarak gümüş (Ag) ve gümüş klorür (AgCl) elektrotları kullanıldı. 

Ayrıca kullanılacak elektrotlar ile ondansetron’un adsorbe olmasını engellemk için tuz 

köprüleri hazırlandı. Çalışmalarda sisttemin kurulması için hazırlık aşamasında 

öncelikle kullanılacak membran, elektrotlar ile tuz köprüleri hazırlandı. 

3.3.1. Deri Kesitlerin Hazırlanması 

Çalışmalarda kullanılan domuz derisi kesimhaneden sağlandı. Bu çalışmada 

domuzun sırt (dorsal) bölgesinden alımış deri parçaları kullanıldı. Öncelikle deri soğuk 

su ile yıkandı ve kurutulduktan kesilmiş parçalar halinde derin dondurucuda -20C’da 

saklandı. Çalışmadan önce deri parçaları gerekli miktarda olacak şekilde dondurucudan 

çıkarıldı ve oda sıcaklığında çözününceye kadar bekletildi. Daha sonra elektrikli 

dermatom kullanılarak 750 μm kalınlığında homojen kesitler alındı. Böylece in vitro 

geçiş çalışmalarında membran olarak epidermisin tamamını ve dermisin bir kısmını 

içeren deri kullanıldı. Dermatom ile belirli kalınlıkta kesit alınan deri parçaları 24 saat 

içerisinde kullanıldı.  

3.3.2. Elektrotların Hazırlanması 

3.3.2.1. Gümüş Klorür (AgCl) Elektrotların Hazırlanması 

≥%99,99 saflığında olan 1 mm çapındaki gümüş tel iyontoforez çalışmlarında 

kullanılacak difüzyon hücrelerine uygun boyutlarda kesildi ve tel parçaları uygun 

boyutta olacak şekilde  ≥%99,99 saflıktaki gümüş klorür ile kaplandı. Daha sonra 

elektrik yalıtımı için telin etrafı plastik tel ile kaplandı (Green, Hinz, Cullander ve ark. 
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1991; Hu ve ark. 2011). 

3.3.2.2. Gümüş Elektrotların (Ag) Hazırlanması  

Oksidasyon ve redüksiyon tepkimeleri göz önünde bulundurarak, gümüş 

elektrotlarını oluşturmak için  yukarıda belirtildiği şekilde hazırlanan AgCl elektrotları 

kullanıldı. Bu amaçla %99,99 saflıkta platinyum (Pt) tel kullanılarak, AgCl elektrodu 

redüksiyona uğratıldı ve Ag elektrotları hazırlandı. Reaksiyonun gerçekleşmesi için 

gerekli Cl¯ iyonu 25 mM NaCl çözeltisi kulanılarak sağlandı. Platin teller ve AgCl 

elektrotları seri olarak birbirine bağlandı. Elektrotlara ve platinyum tele güç kaynağı 

bağlandı Planlanan in vitro iyontoforetik geçiş çalışmaları süresi dikkate alınarak 

Faraday Kanuna göre elektrotların yeterli miktarda gümüş içermesini garanti etmek için 

gerekli süre hesaplandı ve AgCl elektrotları redüksiyona bırakıldı. Reaksiyonun iyi 

gerçekleşmesi ve elektrotların homojen olarak Ag ile kaplanmalası için, platin tel ve 

AgCl elektrotlarının birbirine ve beher yüzeyine temas etmemesine dikkat edildi.  

3.3.3. Tuz Köprüsü (Salt Bridge) Hazırlanması 

Bazı ilaçlar, özellikle lipofilik karakterdeki ve/veya peptit yapısındaki ilaçlar 

Ag/AgCl elektrot yüzeyine adsorbe olabilir ve elektrot ile etkileşim gösterebilmektedir. 

Bu etkileşmeyi engellemek için tuz köprüleri (salt bridge) kullanılarak donör ve 

reseptör kompartmanları elektrotlardan ayrılmaktadır (Delgado-Charro ve Guy 1995; 

Delgado-Charro ve ark. 1995; Cázares-Delgadillo ve ark. 2010; Gungor, Delgado-

Charro ve ark. 2010).   

Bu tez çalışmasında tuz köprüsü hazırlamak için %3 agaroz içeren 100 mM 

Trizma®HCl çözeltisi kullanıldı. Bu karışım enjektör ile çekilerek yavaş bir şekilde 

polivinil klorür (PVC) tüplere dolduruldu ve PVC tüpler uygun boyutta kesildi. Tuz 

köprüsünün bir ucu içinde elektrotların yerleştirildiği 100 mM Trizma®HCl çözeltisine, 

diğer ucu ise donör veya reseptör kompartmanına batırılarak, sisteme bağlanan güç 

kaynağı ile elektrik akımın iletilmesi sağlandı. Elektrotların bulunduğu çözeltiler 

iyontoforez çalışması süresince magnetik karıştırıcı kullanılarak 400 rpm’de karıştırıldı. 

Kullanılan iyontoforetik sistem ve elektrotların tuz köprüsü ile bağlama tarzı Şekil 4-

1’de gösterilmiştir. Kontaminasyonu engellemek için her çalışmada tuz köprüsü sadece 
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bir kez kullanıldı. 

100mM
TrizmaHCl

100mM
TrizmaHCl

Güç kaynağı

Anot

Katot
Tuz köprüsü (100 mM 

TrizmaHCl’de %3 agaroz)

Reseptör

Donör

 
Şekil 3-1: Tuz köprüsü bağlı difüzyon hücreleri ile in vitro iyontoforez çalışmasının 
şematik görünümü  

 

3.4. Ondansetron’un İn Vitro Transdermal İyontoforetik Sisteminin 

Optimizasyonuna Yönelik Ön Çalışmalar 

Ondansetron’un transdermal iyontoforetik sisteminin optimizasyonu çalışmaları 

için, öncelikle ondansetron’un pH’ya bağlı olarak farklı çözeltilerdeki iyonizasyon 

yüzdeleri hesaplandı. Yapılan hesaplamalara göre donör ve reseptör çözücüsü olarak 

kullanılması planlanan farklı çözünme ortamlarında ondansetron’un çözünürlüğü 

saptandı. Elde edilen çözünürlük verilerine dayanarak çalışmalarda kullanılacak donör 

ve reseptör ortamları seçildi.  

3.4.1. Ondansetron’un pH’ya Bağlı Olarak İyonizasyonunun ve Log D 
Değerlerinin Hesaplanması 

Ondansetron orta derecede lipofilik olan (log P = 2,14) bir moleküldür (Lewis ve 

Dickins 2003). Zayıf bazik özellikte olan (pKa = 7,4) ondansetron’un farklı pH’lardaki 

iyonizasyon derecesi (% iyonizasyon değerleri) Henderson–Hasselbalch denklemi (3-1) 

ile hesaplandı (Florence ve Attwood 2006): 

Bazik moleküller için: % iyonizasyon = 𝟏𝟎𝟎𝟏  𝟏𝟎(𝐩𝐇 𝐩𝐊𝐚)     (3-1) 
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Ondansetron’un sahip olduğu pKa değeri dikkate alınarak ve farklı iyonizasyon 

derecelerindeki çzöeltileri ile ondansetron’un iyontoforetik geçişinin incelenmesi 

planlandığından, ondansetronun pH 5; 6; 6,5; 7 ve 7,4’te ki iyonizasyon dereceleri 

hesaplandı. 

Partisyon katsayısı (P) etkin maddenin organik çözücü ve su arasında nasıl bir 

dağılım gösterdiğinin ifadesidir ve ilacın lipofilisitesini tanımlar, genellikle logaritmik 

olarak ifade edilir.. Etkin partisyon katsayısı ise distribüsyon katsayısı olarak tanımlanır 

ve log D ile gösterilir. Bu parametre, iyonize olan fraksiyonun log P değeridir ve bu 

nedenle log Piyonize olarak da tanımlanır. Log D değeri, log P aksine sabit bir değere 

sahip değildir ve farklı pH’larda değişkenlik gösterir. Böylece farklı pH’larda 

ondansetron’un log D değeri değişiklik gösterir (Aulton 2007). Aşağıdaki (3-2) eşitlikler 

kullanılarak ondansetronun pH 5; 6; 6,5; 7 ve 7, değerlerindeki çözeltilerdeki log D 

değerleri hesaplandı (Tashiro 2001; Nugroho, Li, Danhof ve ark. 2004; Aulton 2007):  

Log D = log P – log [𝟏 + 𝟏𝟎(𝐩𝐤𝐚 𝐩𝐇)]        (3-2) 

3.4.2. Ondansetron’un Farklı Ortamlarda Çözünürlük Çalışmaları 

Zayıf bazik karakterde bir molekül olan ondansetron değişik pH’lardaki 

çözücülerde farklı derecede iyonize olur. Bu davranış sadece ondansetronun 

çözünürlüğünü değil, aynı zamanda özellikle iyonize olan oranının değişimi vederinin 

iyonizasyon durumunun değişmesi nedeniyle donör kompartmanındaki pH- 

elektromigrasyon ve elektroozmotik geçiş mekanizmaların iyontoforetik geçişe olan 

katılımını etkiler. 

Çalışmlarda çözünme ortamı olarak kullanılması öngörünen su, 154 mM NaCl 

(%0,9 NaCl) çözeltisi, 0,15 M izotonik fosfat tamponu çözeltisi (Phosphate Buffered 

Saline, PBS) (pH = 7,4), 25 mM NaCl çözeltisi, 25 mM Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01), 

25 mM Tris-Trizma®HCl (pH = 7,4) ve 25 mM Tris-Trizma®HCl (pH = 6,5) tampon 

sistemleri hazırlandı ve bu çözeltilerin her birinde ondansetronun çözünürlük çalışması 

yapıldı.  

Donör kompartmanın çözünme ortamı olarak; saf su, 25 mM NaCl çözeltisi, 25 
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mM Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01), 25 mM Tris-Trizma®HCl (pH = 7,4) ve 25 mM 

Tris-Trizma®HCl (pH = 6,5) çözeltileri; reseptör kompartmanda çözünme ortamı olarak 

ise 154 mM NaCl (%0,9 NaCl) çözeltisi ve 0,15 M PBS (pH = 7,4) tampon 

çözeltilerinde ondansetronun çözünürlüğü saptandı. 

Çözünürlük çalışmalarında, her bir çözünme ortamına aşırı miktar ondansetron 

eklendi. Su, 25 mM NaCl çözeltisi, 25 mM Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01) ortamların 

daha düşük molarite ve daha düşük pH’sına bağlı olarak çözünürlüğün daha fazla 

olacağı öngörüldü ve 500 μL hacmine 30 mg ondansetron eklendi. 25 mM Tris-

Trizma®HCl (pH = 7,4), 25 mM Tris-Trizma®HCl (pH = 6,5), 154 mm NaCl (%0,9 

NaCl) çözeltisi ve 0,15 M PBS (pH = 7,4) tamponun daha yüksek molarite ve daha 

yüksek pH’sına bağlı olarak çözünürlüğün daha az olacağı öngörülerek bu sistemlerin 

500 μL hacmine 4 mg ondansetron eklendi. Çözücü içerisindeki etkin madde en yüksek 

düzeyde çözününceye kadar (1,5 gün) orbital çalkalayıcıda oda sıcaklığında 300 rpm’de 

çalkalandı. Çalışmalarda iyontoforetik geçiş oda sıcaklığında yapıldığı için, çözünürlük 

çalışmaları da oda sıcaklığında yapıldı. Süre sonunda her bir karışım 3 dakika santrifüj 

edildi ve üstte kalan berrak kısım 0.45 �m por çapındaki teflon (PTFE) filtreden 

süzüldü ve seyreltilerek HPLC’ye verildi. Su, 25 mM NaCl çözeltisi ve 25 mM 

Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01) tamponundaki doymuş çözeltiler 10.000 kat; 25 mM Tris-

Trizma®HCl (pH = 7,4) ve 25 mM Tris-Trizma®HCl (pH = 6,5) tamponundaki doymuş 

çözeltiler 100 kat; diğer ortamlardaki doymuş çözeltiler ise 1000 kat seyreltildi. 

Seyreltmelerde 154 mM NaCl çözeltisi kullanıldı. 

3.4.3. Donörde Kullanılan Elektrolitlerin (Background) Seçilmesine Yönelik  
Hesaplamalar 

Transdermal iyontoforetik geçiş çalışmalarında ortamdaki diğer elektrolitler ile 

rekabeti engellemek için tekli iyon koşulu olarak tanımlanan sadece etkin maddenin 

sudaki çözeltileri donör olarak kullanılmaktadır. Ancak unutulmaması gereken nokta, 

iyontoforetik sisteminin oksido-redüksiyon reaksiyonlara dayalı olmasıdır. Anottaki Ag 

elektrodu okside olabilmesi için, anotta yeteri kadar Cl¯ iyonları bulunmalıdır. 

İyontoforetik sistemin etkin ve güvenilir bir şekilde çalışması için ortamda gerekli olan 

Cl¯ iyonu miktarını hesaplamak için daha önce de belirtildiği Faraday Eşitliği (3-3) 
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kullanıldı (Delgado-Charro ve Guy 2002): 

Mi = 𝑻.  𝒊𝒊𝑭 .  𝒛𝒊            (3-3) 

3.4.4. Reseptör Kompartmanın Seçilmesi 

Transdermal iyontoforez yöntermi ile ilaçların deriden geçişini incelendiği 

çaşlışmlarda reseptör olarak genellikle izotonik fosfat tampon çözeltisi (0,15 M PBS; 

pH = 7,4) ve 154 mM NaCl çözeltisi (% 0,9 NaCl) kullanılmaktadır (Chaturvedula ve 

ark. 2005). Bu çalışmada da yöntem 3.4.2.’de belirtildiği gibi çalışılarak her iki ortamda 

ondansetronun çözünürlük çalışmalarına dayanarak reseptör faz olarak kullanılacak 

çözelti seçildi. Bu şekilde çalışma koşullarının sonsuz seyrelme koşuluna (sink 

condition) uygun olması sağlandı.   

3.4.5. Uygulanan Elektrik Akımının Varlığında Ondansetron’un Stabilitesinin 
İncelenmesi 

1 mM ondansetron çözeltisi 25 mM Trizma®HCl’de hazırlandı ve bir behere 

dolduruldu. Tuz köprüsü aracılığı ile ondansetron çözeltisi, Ag ve AgCl elektrotlarına 

bağlandı ve 24 saat boyunca elektrik akımı (0,32 mA) uygulandı. 24 saat elektrik akımı 

uygulaması devamında ilaç çözeltisi 18 saat bekletildi. Elektrik akımı uygulaması 

sürecinde ilaç çözeltisinden her saat; elektrik akımın kesilmesinden 18 saat sonra ise tek 

örnek alındı ve 154 mM NaCl çözeltisi ile 100 kat seyreltilerek, ondansetron miktarları 

HPLC yöntemi ile analiz edildi. HPLC analizinde ondansetron pikinin yanında başka 

piklerin olup olmadığına bakılarak, her hangi parçalanma ürününün oluşup oluşmadığı 

saptandı ve ondansetron miktarı tayin edildi. Bu işlem 3 kez tekrarlandı. 

Ondansetron’un elektrot yüzeyine yüksek bağlanma ilgisi olduğu tespit edildiği için, 

elektrik akımı varlığında ondansetronun stabilitesinin izlenmesinde ilaç çözeltisi 

doğrudan elektrotlar ile temasa bırakılmadı.  

3.4.6. Deri ile Temas Sürecinde Ondansetron’un Stabilitesinin İncelenmesi 

Ondansetron’un 1 mM ondansetron çözeltisi 25 mM Trizma®HCl’de hazırlandı 

ve derinin epidermal yüzeyi ile temasa bırakılarak, 24 saat süresince bekletildi. İlk 8 

saatte, her saat ve 24. saatte bir örnek alındı ve 154 mM NaCl çözeltisi ile 100 kat 

seyreltilerek HPLC’de analiz edildi. Bu işlem 3 kez tekrarlandı. 
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Derinin dermal yüzeyi ile temas sonucu ondansetron stabilitesini araştırmak için 

ise, ilacın 10 μg/ml konsantrasyonunda 154 mM NaCl’de çözeltisi hazırlandı ve 24 saat 

süre ile derinin dermal yüzeyi ile temasa bırakıldı. İlk 8 saatte, her saat ve 24. saatte bir 

örnek alındı ve HPLC’de analiz edildi. Bu işlem de 3 kez tekrarlandı. 

3.4.7.  Örnek Alma Aralıkların Optimizasyonu 

Yapılan ön çalışmalarda 50 mM konsantrasyonu ile çalışılarak örnek alma 

aralıkları optimize edildi. Her saat reseptör kompartmanından 1 ml hacminde örnek 

alındı ve yerine taze boş reseptör ortamı ilave edildi. Alınan örnekler HPLC’de analiz 

edildi. Elde edilen sonuçlara göre sink koşulunun sağlanmadığı saptandı. Aynı protokol 

en düşük donör konsantrasyonu olan 0,5 mM ile geçiş çalışmasına uygulandı ve 

örneklerdeki ilaç miktarının HPLC’de analiz edilip edilemeyceği kontrol edildi. 

3.5. Ondansetron’un İn Vitro Transdermal İyontoforetik Geçiş Çalışmalarının 
Genel Şeması  

Ondansetron’un katyonik bir molekül olduğunu göz önünde bulundurarak, 

anodal iyontoforez yöntemi ile geçişi tasarlandı. İyontoforetik hücrelerin birbirine 

bağlama tarzı Şekil 4-2’de verilmiştir. 

 
Şekil 3-2: İyontoforez hücrelerinin seri bağlama şekli 

 

Bu nedenle anodal kompartman donör çözeltisi; katodal kompartman ise 
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reseptör kompartman olarak kabul edildi.İyontoforeze başlamadan önce her bir 

iyontoforez hücresi için iki küçük beherde 5 ml 10 mM Trizma®HCl dolduruldu ve her 

birine bir magnetik karıştırıcı koyuldu. Bu çözeltilerin biri anoda yakın, diğeri ise 

katoda yakın olacak şekilde yerleştirildi ve tuz köprüleri ile elektrotlar bağlandı. 

Reseptör ve donör kompartman arasında bulunması gereken dermatom edilmiş deri, 

epidermal yüzü anoda bakacak şekilde iki kompartman arasında yerleştirildi. Her iki 

kompartman 154 mM NaCl çözeltisi ile dolduruldu ve 30 dakika 400 rpm’de magnetik 

karıştırcı ile karıştırıldı. Böylece derinin hidratasyonu sağlandı. 30 dakika sonunda hem 

donör hem de reseptör kompartmandan örnek alındı ve bu süre içerisinde bekletilen 

çözeltiler analiz edilerek sistemde herhangi bir kontaminasyon olup olmadığı saptandı. 

Aşırı hidratasyonu önlemek için reseptör ve donördeki çözeltiler boşaltıldı.  

 Önce katodal kompartman reseptör çözeltisi (154 mM NaCl çözeltisi) ile 

dolduruldu ve olası bir kontaminasyonu önlemek için üzeri kapatıldı. Daha sonra anodal 

kompartman donör çözeltisi ile dolduruldu. Her iki kompartman iyontoforez ve post-

iyontoforez süreçlerinde 400 rpm’de magnetik karıştırıcı ile karıştırıldı. İyontoforez 

öncesi ve sonrası donördeki çözeltilerin pH’sı kontrol edildi. Reseptör ve donör 

kompartmanda 3,2 ml çözelti kullanıldı. Birden fazla hücre ile çalışıldığı için, hücreler 

seri olarak birbirine bağlandı. İstenilen akım yoğunluğunun uygulanması için gereken 

elekrik şiddeti (mA) hesaplandı ve aksi ifade bulunmadığı taktirde 6 saat boyunca 

elektrik akımı sabit şiddette uygulandı. Her saat örnek almak için elektrik akımı kesildi. 

Örnek alındıktan sonra, bütün reseptör boşaltıldı, 1 ml 154 mM NaCl çözeltisi ile 

yıkandı ve tekrar boşaltıldı. Daha sonra 4 ml yeni boş 154 mM NaCl çözeltisi ile 

dolduruldu ve elektrik akımı tekrar uygulandı.  

İyontoforez sonunda reseptör kompartmanı boşaltıldı ve taze 154 mM NaCl 

çözeltisi ile dolduruldu. Post-iyontoforetik geçişi incelemek için donör kompartmanı 24. 

saate kadar (iyontoforez sonrası 18 saat) deri ile temasa bırakılarak, pasif geçişe 

bırakıldı. 24. saatte örnek alındı.  

Diğer uygulamada ise ondansetron’un lipofilik özelliğinden dolayı deride 

birikmesi öngörüldüğü için, deride biriken miktarın kümülatif geçen miktara olan 
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katkısını incelemek üzere iyontoforez sonunda donör çözeltisi boşaltıldı ve ondansetron 

içermeyen donör çözeltisnin hazırlanmasında kullanılan çözücü ile dolduruldu ve 18 

saat boyunca temasa bırakıldı. 24. saat sonunda örnek alınarak HPLC’de analiz edildi. 

3.6. Ondansetron’un İn Vitro Transdermal İyontoforetik Geçişini Etkileyen Farklı 

Parametrelerin İncelenmesi Çalışmaları 

Ondansetron’un transdermal iyontoforetik geçişini arttırmak ve terapötik düzeye 

ulaşmak için farklı parametrelerin etkisi incelenmiştir.  

Ondansetron’un transdermal iyontoforetik sisteminin optimizasyonunda donör 

çözeltisindeki etkin madde konsantrasyonu, donör çözeltisindeki rekabetçi iyonların 

varlığı, donör çözeltisindeki rekabetçi iyonların türü, elektrik akımın yoğunluğu, 

elektrik akımın uygulama süresi ve donör çözelti pH değerinin etkisi incelenmiştir. 

Her parametrenin incelenmesinde kümülatif ondansetron miktarı ve 

iyontoforetik ondansetron geçiş hızı hesaplanmıştır. Her zaman noktasına ait geçiş hızı 

değerleri “zamana karşı geçiş hızı değerleri” olarak belirtilmiştir. Geçiş hızı değerleri 

belirlenen süredeki kümülatif miktarın süreye bölünmesi ile hesaplandı. Farklı 

optimizasyon çalışmaları ile elde edilen ondansetron’un zamana karşı geçiş hızı 

değerleri yanı sıra Jss olarak belirtilen kararlı durum geçiş hızı değeri de hesaplanmıştır. 

Bu tez çalışmasında yapılan iyontoforetik çalışmaları 6 saat boyunca yapılmıştır. 6 saat 

iyontoforez boyunca bütün konsantrasyonlar için gerçek kararlı durum geçiş hızı 

sağlanamayabilir. Bu nedenle zamana karşı kümülatif grafiğin eğimi, kararlı durum 

geçiş hızını hesaplamak için kullanılmıştır (r > 0,999). Bu yöntemde geçen kümülatif 

miktarın zamana karşı grafiği çizildi, kararlı durum geçiş hızını (Jss) veren grafiğin 

doğrusal kısmın eğimi eğri denkleminden hesaplandı (Oh ve ark. 1998; Kanikkannan ve 

ark. 2001; Nugroho ve ark. 2005). 

3.6.1. Kontrol Çalışmaları 

Ondansetron’un toplam iyontoforetik geçişine pasif geçişin katkısını incelemek 

için in vitro pasif geçiş çalışmaları kontrol çalışmaları olarak yapıldı. Ondansetron’un 

0,5; 1; 5; 20 ve 50 mM konsantrasyonunda 25 mM Trizma®HCl (pH=5,2±0,01)’deki 
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çözeltisi hazırlandı. Buna ilaveten 20 ve 50 mM konsantrasyonlarda sudaki çözeltisi ve 

0,5 mM konsantrasyonunda Tris-Trizma®HCl (pH = 6,5)’daki çözeltisi hazırlandı.  

Reseptör olarak 154 mM NaCl çözeltisi hazırlandı. Deri parçası, epidermal yüzü 

donöre bakacak şekilde iki kompartman arasında yerleştirildi. Donör kompartman 3,2 

ml etkin madde içeren çözelti ile, reseptör ise 4 ml 154 mM NaCl çözeltisi ile 

dolduruldu. 6 saat boyunca pasif geçiş deneyleri sürdürüldü ve her saat reseptör fazdan 

örnek alındı ve HPLC’de analiz edildi. Örnek almada bütün reseptör boşaltıldı ve yerine 

4 ml taze 154 mM NaCl çözeltisi yerleştirildi. Her konsantrasyon için en az 3 kez 

çalışıldı. 

3.6.2. Donör Çözeltisindeki Tekli İyon Koşulunun İncelenmesi 

Daha önce de belirtildiği gibi moleküller için en fazla transport sayısı tekli iyon 

koşulunda elde edilir. Bir iyontoforetik sistemin uygulanabilirliğini saptamak için, tekli 

iyon durumunu ilk aşama olarak incelemek ve optimum şartlardaki ilaç geçişini 

saptamak literatürde desteklenmiştir (Mudry ve ark. 2007). 

Tekli-iyon durumunu sağlayarak zorunlu olarak yüksek konsantrasyonda ilaç 

kullanmadan, en fazla geçişin elde edilebilmesi (Kasting ve Keister 1989) araştırıldı. 

Bunun yanı sıra rekabetçi iyonlar olmadan konsantrasyon ve iyontoforetik geçiş hızı 

arasındaki ilişki incelendi. Bu amaç ile ondansetron’un 20 mM ve 50 mM 

konsantrasyonlarda sudaki çözeltisi hazırlandı ve Yöntem 3.5.’te anlatılğı şekilde 

iyontoforetik geçiş çalışmaları 6 saat süre ile yapıldı. Tekli iyon koşulunun 

incelenmesinde uygulanan akım yoğunluğu 0,5 mA/cm2 olarak ayarlandı. Her 

konsantrasyon için 6 kez çalışıldı. 

3.6.3. Donör Çözeltisindeki Rekabetçi İyon Türü Etkisinin İncelenmesi 

Bu çalışma, daha sonraki çalışma koşullarını optimize etmek açısından 

önemlidir. Donör çözeltisinde bulunan veya bulunması gereken diğer elektrolit/ler ilacın 

iyontoforetik geçişini etkilediği için, ilk optimizasyon çalışması olarak rekabetçi iyon 

türü araştırıldı. Ondansetronun iyonize olduğu pH ve çözünürlüğü göz önünde 

bulundurarak, 25 mM NaCl çözeltisi ve 25 mM Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01) çözeltisi 
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donördeki (background) elektrolit olarak kullanıldı. Trizma®HCl; Tris’in HCl tuzudur. 

Trizma®HCl tuzun yapısal formülü Şekil 4-2’de verilmiştir. 

 Bu amaç ile ondansetron’un 5 mM konsantrasyonda 25 mM NaCl ve 25 mM 

Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01) tamponundaki çözeltisi hazırlandı. Yöntem 3.5.’te 

anlatıldığı şekilde iyontoforetik geçiş çalışmaları 6 saat süre ile yapıldı. Rekabetçi iyon 

türün etkisinin incelenmesinde uygulanan akım yoğunluğu 0,5 mA/cm2 olarak 

ayarlandı. Her formülasyon için en az 3 kez çalışıldı.  

 

Şekil 3-3: Trizma®HCl yapısal formülü 

 

3.6.4. Donör Çözeltisindeki Rekabetçi İyon Varlığı Etkisinin İncelenmesi 

Donörde rekabetçi iyon varlığın etkisinin incelenmesi için ondansetron’un tekli 

iyon koşulundaki in vitro iyontoforetik geçişi, rekabetçi iyon varlığındaki iyontoforetik 

geçişi ile karşılaştırıldı. 

Bu amaç ile ondansetron’un 20 mM ve 50 mM konsantrasyonlarda sudaki 

çözeltileri ve aynı konsantrasyonlarda 25 mM Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01)’deki 

çözeltileri hazırlandı ve Yöntem 3.5.’te anlatıldığı şekilde iyontoforetik geçiş 

çalışmaları 6 saat süre ile yapıldı. Bu çalışmada uygulanan akım yoğunluğu 0,5 mA/cm2 

olarak ayarlandı. Her çözelti için 6 en az kez çalışıldı. 

3.6.5. Donör Çözeltisindeki Ondansetron Konsantrasyonu Etkisinin İncelenmesi 

Konsantrasyon etkisini incelemek için donör ortamında etkin madde ile rekabet 

eden diğer katyonların varlığı gereklidiri. Rekabetçi iyon bulunmadığı taktirde, tekli-

iyon durumu sağlanmış olur ve genellikle ideal moleküller için iyontoforetik geçiş 

konsantrasyondan bağımsız gerçekleşir (Marro, Kalia ve ark. 2001b; Kalia ve ark. 2004; 

Mudry ve ark. 2006a; 2006b)  
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Optimum geçiş koşullarını sağlamak içi, arka plan elektroliti olarak daha büyük 

molekül ağırlığına sahip katyon içeren elektrolit olarak Trizma®HCl kullanıldı. Bu amaç 

ile konsantrasyon etkisini araştırmak için 25 mM Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01) 

tamponu hazırlandı. 25 mM Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01) kullanmasının diğer nedeni 

de çözeltinin pH değeridir. Bu pH değerinde ondansetron’un yaklaşık % 99’u iyonize 

şekilde bulunmaktadır. 

Ondansetron’un deriden iyontoforetik geçişi üzerine konsantrasyon etkisini 

araştırmak için ondansetron’un 0,5; 1; 5; 20 ve 50 mM konsantrasyonlarda 25 mM 

Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01)’deki çözeltisi hazırlandı ve Yöntem 3.5.’te anlatıldığı 

şekilde iyontoforetik geçiş çalışmaları 6 saat süre ile yapıldı. Konsantrasyon etkisinin 

incelenmesinde uygulanan akım yoğunluğu 0,5 mA/cm2 olarak ayarlandı. Her 

konsantrasyon için en en az 6 kez çalışıldı. 

3.6.6. Uygulanan Elektrik Akımı Yoğunluğu Etkisinin İncelenmesi 

Transdermal iyontoforetik geçiş elektrik akımının yoğuluğu ile kontrol 

edilebilmektedir (Touitou ve Bary 2007). Ondansetron gibi lipofilik karakterdeki 

katyonik ilaçlar için iyontoforetik geçiş hızı ve uygulanan akım yoğunluğu arasındaki 

ilişki daha kompleks bir davranış göstermektedir. Dolayısı ile transdermal iyontoforetik 

geçiş ve akım yoğunluğu arasında doğru orantılı bir ilişki görülmemektedir. Bu nedenle 

ondansetron’un iyontoforetik geçişinin akım yoğunluğuna karşı nasıl bir davranış 

gösterdiğini araştırmak için 0,5; 0,25 ve 0,1 mA/cm2 olmak üzere 3 farklı akım 

yoğunluğu ile çalışıldı. Ayrıca, akım yoğunluğunun ondansetron2un post-iyontoforetik 

geçiş üzerindeki etkisi de incelendi. 

Ondansetron’un transdermal iyontoforetik geçişi üzerine akım yoğunluğunun 

etkisini araştırmak için donör çözeltisi olarak ondansetron’un 0,5; 1; 5; 20 mM 

konsantrasyonlarda 25 mM Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01)’deki çözeltileri hazırlandı ve 

Yöntem 3.5.’te anlatıldığı şekilde iyontoforetik geçiş çalışmaları 6 saat süre ile yapıldı. 

Her konsantrasyon için 3 farklı akım yoğunluğunda en az 6 kez çalışıldı. 
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3.6.7. Elektrik Akımı Uygulama Süresi Etkisinin İncelenmesi 

Ondansetron’un transdermal iyontoforetik geçişi üzerine elektrik akımının 

uygulama süresinin etkisini araştırmak için ondansetron’un 20 mM konsantrasyonda 25 

mM Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01)’de ve sudaki donör çözeltileri hazırlandı. 

İiyontoforetik geçiş çalışmaları Yöntem 3.5.’te anlatıldığı şekilde 24 saat süre ile 

gerçekleştirildi. Elektrik akımı uygulama süresinin etkisinin incelenmesinde akım 

yoğunluğu 0,5 mA/cm2 olarak uygulandı. Her donör çözeltisi için en az 3 kez çalışıldı. 

3.6.8.   Donör Çözeltisi pH’sı Etkisinin İncelenmesi 

Ondnasetron’un transdermal iyontoforetik transport mekanizmasını 

yorumlayabilmek için iki farklı pH (5,2±0,01 ve 6,4±0,01) değerindeki donör çözeltileri 

ile çalışıldı. Donör çözeltilerinin pH değerlerinin ayarlanması için Tris-Trizma®HCl ve 

Trizma®HCl tampon çifti kullanıldı. Ondansetron’un anodal iyontoforetik geçişi için 

donör çözeltilerinin optimum pH değerinin seçiminde derinin negatif elektriksel yükünü 

koruması ve ilacın iyonize olmasını sağlaması parametreleri göz önünde bulunduruldu.  

Ondansetron’un transdermal iyontoforetik geçişi üzerine donördeki pH etkisinin 

incelenmesinde, ondansetron’un 0,5 mM konsantrasyonda 25 mM Trizma®HCl (pH = 

5,2±0,01)’deki ve 25 mM Tris-Trizma®HCl (pH=6,4±0,01)’deki çözeltileri hazırlandı. 

Ondansetronun pH 7,4’deki çözünürlüğünün çok düşük olmasından dolayı pH 7.4 deki 

donör çözeltisi ile ondansetronun iyontoforetik geçişi incelenemedi. Yöntem 3.5.’te 

anlatıldığı şekilde iyontoforetik geçiş çalışmaları 6 saat süre ile yapıldı. pH etkisinin 

incelenmesinde uygulanan akım yoğunluğu 0,5 mA/cm2 olarak ayarlandı. Her 

formülasyon için en az 3 kez çalışıldı. 

3.7. Ondansetron’un İn Vitro Transdermal İyontoforetik Geçişine Elektroozmoz 
Katkısının İncelenmesi Çalışmaları 

İyontoforez yöntemi ile ilaçların geçişi elektromigrasyon ve elektroozmoz olmak 

üzere iki ana mekanizma ile gerçekleşmketedir (Guy ve ark. 2000; Marro, Kalia ve ark. 

2001a; Kalia ve ark. 2004). Ondansetron’un molekül ağırlığı 500 daltondan az olduğu 

ve çalışılan pH’larda ≈ %99 oranında iyonize halde bulunduğu için transdermal 

iyontoforetik geçişinin ana mekanizması olarak elektromigrasyon beklenmektedir 
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(Burnette ve Marrero 1986). Ayrıca, çalışma koşullarında anodal ve katodal 

elektroosmozun gerçekleşme olasılığı dabulunmkatadır. Bu nedenle ondansetron’un 

transdermal iyontoforetik geçişine farklı koşullarda elektroozmoz katkısının 

incelenmesine yönelik çalışmalar yapıldı. 

3.7.1. Elektroosmoz Belirtecinin Seçilmesi ve pH’ya Bağlı Olarak İyonizasyonunun 
Hesaplanması  

Elektroozmozun izlemesinde mannitol nötral büyük moleküller veya çalışma 

koşullarında iyonize olmayan halde bulunanan parasetamol belirteç olarak 

kullanılmaktadır. Nötral moleküllerin geçişi sadece elektroozmoz ile gerçekleştiği için, 

belirlenen çalışma koşullarında iyontoforetik geçişinde tek transport mekanizması 

elektroozmoz olarak kabul edilmektedir (Marro, Kalia ve ark. 2001a). Bu moleküllerin 

aynı koşullarda pasif geçişi söz konusu olduğunda ise bu katkı dikkate alınmaktadır 

(Sylvestre, Guy ve ark. 2008; Kumar ve Lin 2009).   

Ondansetronun transdermla iyontoforetik transportuna elektrozmozun katkısını 

incelemek amacı ile elektroosmozik geçiş belirteci olarak çalışma koşullarında nötral 

halde bir bileşik olan parasetamol seçildi. Hidrofilik ve zayıf asidik karakterde bir 

molekül olan parasetamol, bir çok ilacın iyontoforetik çalışmasında elektroozmotik 

geçişin toplam geçişe olan katkısını hesaplamak için kullanılmıştır (Abla ve ark. 2005b; 

Schuetz, Naik, Guy ve ark. 2005; Sebastiani ve ark. 2005; Cázares-Delgadillo ve ark. 

2007). Bu kapsamda elektroozmotik belirtecin pasif, anodal ve katodal transdermal 

iyontoforetik geçişinin incelenmesine yönelik çalışmalar yapıldı. 

Parasetamol’ün pH 5; 6; 6,5; 7 ve 7,4’te iyonizasyon dereceleri hesaplandı. 

Asidik bir molekül olan parasetamol’ün farklı pH’larda iyonizasyon derecesini 

hesaplamak için Haderson-Hasselbach formülü hullanıldı (Florence ve Attwood 2006):  

 % iyonizasyon = 𝟏𝟎𝟎𝟏  𝟏𝟎(𝒑𝒌𝒂  𝒑𝑯)          (3-4) 
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3.7.2. Elektroosmosis Belirtecinin (Parasetamol) Transdermal Pasif Geçiş 

Çalışmaları 

Parasetamol’ün 15 mM konsantrasyonda 25 mM Trizma®HCl (pH = 

5,2±0,01)’deki donör çözeltisi hazırlandı. Reseptör olarak 154 mM NaCl çözeltisi 

kullanıldı. Domuz derisi epidermal yüzü donöre bakacak şekilde iki kompartman 

arasında yerleştirildi. Donör kompartman (3,2 ml) parasetamol içeren çözelti ile, 

reseptör (4 ml) ise 154 mM NaCl çözeltisi ile dolduruldu. 6 saat süre ile parasetamolün 

deriden pasif geçişi izlendi.  Her saat reseptör fazdan örnek alınarak HPLC’de analiz 

edildi. Örnek alma işleminde daha önce belirtildiği gibi reseptörün tamamı boşaltıldı ve 

yerine aynı hacimde taze 154 mM NaCl çözeltisi yerleştirildi. Parasetamol’ün in vitro 

deriden pasif deriden geçiş çalışması 3 kez çalışıldı. 

3.7.3. Transdermal İyontoforetik Geçiş Çalışmalarında Elektroozmotik Geçiş 
Hızlarının Hesaplanması  

3.7.3.1. Elektroozmotik Belirtecinin (Parasetamol) Elektroozmotik geçiş Hızının 
Hesaplanması 

Parasetamol’ün elektroozmotik geçiş hızı değerlerinin hesaplanmasında yöntem 

3.7.4. kapsamında beliritilen çalışmları takiben elde edilen zamana karşı deriden geçen 

kümülatif parasetamol miktar verileri kullnaıldı. Parasetamolün çalışılan koşullardaki 

her birim zamandaki geçiş hızı değeri, belirlenen süredeki kümülatif parasetamol 

miktarının o zaman değerine karşılık gelen süreye bölünmesi ile hesaplandı. Ayrıca 

zamana karşı kümülatif miktarların işaretlenmesi ile hazırlanan grafiğin eğimi, kararlı 

durum geçiş hızını (Jss) hesaplamak için kullanıldı (r> 0,999) (Oh ve ark. 1998; 

Nugroho ve ark. 2005). Farklı koşullarda parasetamolün elektrosmotik geçiş hızılarının 

hesaplanmasında çalışılan koşuldaki pasif geçiş katkısı (olması durumunda) dikkate 

alındı.  

3.7.3.2. Çözücü Akışının (Velositesinin) Hesaplanması 

Elektroozmoz, akım debisi sonucu elektiriksel yüke sahip membranlarda oluşan 

konvektif çözücü akışıdır (Pikal 2001). İyontoforez sürecinde deri boyunca elektrik 
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akımına bağlı oluşan suyun akışını (vw) hesaplamak için aşağıdaki (3-5) eşitlik 

kullanıldı (Marro, Kalia ve ark. 2001a): 

vw =  𝑱𝑨𝑪𝑬𝑪𝑨𝑪𝑬               (3-5) 

vw olarak gösterilen akış birim zamanda birim alanından geçen çözücü hacmini 

ifade eder (Guy ve ark. 2000; Kalia ve ark. 2004). Bu eşitlikteki vw, suyun velositesini 

ifade etmektedir. Su dışında başka bir çözücü kullanıldığı taktirde vw; v olarak gösterilir 

ve çözücü akşı (velositesi) olarak adlandırılır. Bu eşitlikte JACE; parasetamol’ün geçiş 

hızını; CACE ise donör kompartmandaki parasetamol konsantrasyonunu ifade etmektedir. 

3.7.3.3. Ondansetron’un Elektroozmotik Geçiş Hızının Hesaplanması  

Yöntem 3.7.3.2.’de belirtildiği şekilde vw hesaplandığında, aynı koşullarda diğer 

bileşikler için de elektroozmotik geçiş hızı değerleri (Jx
EO) aşağıdaki eşitlik kullanılarak 

hesaplanabilmektedir (Marro, Kalia ve ark. 2001a): 

Jx
EO = vw 𝒄𝒙             (3-6)                     

Buradaki Cx, donör çözeltisindeki ilaç (ondansetron) konsantrasyonudur (Marro, 

Kalia ve ark. 2001a). Daha yeni olan çalışmalarda ise, Cx membrandaki ilaç 

konsantrasyonu olarak belirtilmiştir, ama membrandaki ilaç konsantrasyonunu ölçmek 

olanaklı değildir (Kalia ve ark. 2004). Bu nedenle bu tez çalışmasında Cx donördeki 

ondansetron konsantrasyonu olarak farz edildi. Her çalışma koşulu için hesaplanan Vw 

ve Cx değerleri dikkate alınarak, farklı koşullardaki  ondansetron’un elektroozmotik 

geçiş hızı hesaplandı.   

3.7.4. Elektroozmoz Belirtecinin (Parasetamol) Anodal İyontoforetik Geçiş 
Çalışmaları 

3.7.4.1. Parasetamol’ün Kontrol Anodal İyontoforetik Geçiş Çalışmaları  

Kontrol çalışması olarak donör çözeltisinde ondansetron ilave edilmeden sadece 

parasetamol’ün anodal elektroozmotik geçişi izlendi. Bu amaç ile 15 mM 

konsantrasyonda parasetamol’ün 25 mM Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01)’deki donör 

çözeltisi hazırlandı ve Yöntem 3.5.’te anlatıldığı şekilde anodal iyontoforetik geçişi 6 

saat süre ile izlendi. Parasetamol’ün kontrol iyontoforetik çalışmaları 0,1; 0,25 ve 0,5 

mA/cm2 olmak üzere üç farklı akım yoğunluğunda yapıldı. Her koşul için 3 kez 

çalışıldı.    
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Ayrıca ondansetronun transdermal iyontoforetik geçişini etkileyen bütün 

koşullarda toplam iyontoforetik geçişe elektroozmoz katkısını incelemek için, donör 

çözeltileri 15 mM parasetamol içerecek şekilde hazırlandı. Yöntem 3.5.’te anlatıldığı 

şekilde elektroozmotik geçiş çalışmaları 6 saat süre ile yapıldı. Bütün elektroozmotik 

geçiş incelenme çalışmaları aşağıda belirtildiği şekilde çalışıldı. 

3.7.4.2. Tekli İyon Koşulunda Elektroozmotik Geçişin İncelenmesi 

Tekli iyon koşulunda ondansetron’un elektroozmotik geçişine etkisini incelemek 

için, 15 mM parasetamol içerecek şekilde ondansetron’un 20 mM ve 50 mM 

konsantrasyonlarda sudaki donör çözeltileri hazırlandı. Bu koşullarda parasetamol’ün in 

vitro iyontoforetik geçiş çalışmaları Yöntem 3.6.2.’de anlatıldığı şekilde gerçekleştirildi. 

Her konsantrasyon için 3 kez çalışıldı. 

3.7.4.3. Donör Çözeltisindeki Rekabetçi İyon Türüne Bağlı Olarak Elektroozmotik 
Geçişin İncelenmesi  

Donörde rekabetçi iyon türünün ondansetron’un elektroozmotik geçişine 

etkisinin incelenmesi için, 15 mM parasetamol içeren ondansetron’un 5 mM 

konsantrasyondaki 25 mM Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01)’de ve 25 mM NaCl (pH = 

5,24±0,01)’de donör çözeltileri hazırlandı. Bu koşullarda parasetamol’ün in vitro 

iyontoforetik geçiş çalışmaları Yöntem 3.6.3’te anlatıldığı şekilde gerçekleştirildi. Her 

donör çözeltisi için 3 kez çalışıldı. 

3.7.4.4. Donör Çözeltisinde Rekabetçi İyon Varlığında Elektroozmotik Geçişin 
İncelenmesi  

Donör çözeltisinde rekabetçi iyon varlığında ondansetron’un elektroozmotik 

geçişine etkisinin incelenmesi için 15 mM parasetamol içeren ondansetron’un 20 mM 

ve 50 mM konsantrasyonlarda suda ve 25 mM Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01)’deki donör 

çözeltileri hazırlandı. Bu koşullarda parasetamol’ün in vitro iyontoforetik geçiş 

çalışmaları Yöntem 3.6.4’te anlatıldığı şekilde gerçekleştirildi. Her donör çözeltisi için 

3 kez çalışıldı. 
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3.7.4.5. Donör Çözeltisindeki Ondansetron Konsantrasyonuna Bağlı Olarak 
Elektroozmotik Geçişin İncelenmesi  

Donör çözeltisindeki ondansetron konsantrasyonunun elektroozmotik geçiş 

üzerindeki etkisinin incelenmesi için 15 mM parasetamol içerecek şekilde 

ondansetron’un 0,5 mM, 1 mM, 5 mM, 20 mM ve 50 mM konsantrasyonlarda 25 mM 

Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01)’deki donör çözeltileri hazırlandı. Bu koşullarda 

parasetamol’ün in vitro iyontoforetik geçiş çalışmaları Yöntem 3.6.5’te anlatıldığı 

şekilde gerçekleştirildi. Her donör çözeltisi için 3 kez çalışıldı.  

3.7.4.6. Uygulanan Elektrik Akımı Yoğunluğuna Bağlı Olarak Elektroozmotik 
Geçişin İncelenmesi  

Uygulanan elektrik akım yoğunluğunun ondansetron’un elektroozmotik geçişine 

etkisinin incelenmesi için, 15 mM parasetamol içeren ondansetron’un 0,5 mM, 1 mM, 5 

mM, 20 mM ve 50 mM konsantrasyonlardaki donör çözeltileri 25 mM Trizma®HCl (pH 

= 5,2±0,01)’de hazırlandı. Bu koşullarda parasetamol’ün in vitro iyontoforetik geçiş 

çalışmaları Yöntem 3.6.6.’da anlatıldığı şekilde farklı akım yoğunlukların uygulanması 

ile gerçekleştirildi. Her donör çözeltisi için 3 kez çalışıldı.  

3.7.4.7. Donör Çözeltisi pH’sına Bağlı Olarak Elektroozmotik Geçişin İncelenmesi  

Donör çözeltisi pH’sının elektroozmotik geçiş üzerindeki etkisinin incelenmesi 

için 0,5 mM konsantrasyonda ondansetron içeren parasetamol’ün 25 mM Trizma®HCl 

(pH = 5,2±0,01)’de ve 25 mM Trizma®HCl (pH = 6,4±0,01)’deki donör çözeltileri 15 

mM  konsantrasyonda hazırlandı ve bu koşullarda parasetamol’ün in vitro iyontoforetik 

geçiş çalışmaları Yöntem 3.6.9.’da anlatıldığı şekilde gerçekleştirildi. Her donör 

çözeltisi için 3 kez çalışıldı. 

3.7.5. Elektroozmoz Belirtecinin (Parasetamol) Katodal İyontoforetik Geçiş 
Çalışmaları 

Ondansetron’un transdermal iyontoforetik geçiş mekanizmalarını açıklamak 

için, elektroozmoz ile katottan anoda doğru tekrar geri olarak ondansetron’un geçişinin 

olup olmadığı da incelendi. Bu amaç ile öncelikle parasetamol’ün katodal 

elektroozmozu incelendi. Bu çalışmalarda reseptör çözeltisi olarak 1 ve 5 mM olmak 
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üzere iki farklı konsantrasyonda ondansetron’un 25 mM Trizma®HCl (pH = 

5,2±0,01)’deki çözeltileri hazırlandı. Ayrıca donör çözeltisi olarak 15 mM 

parasetamol’ün 25 mM Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01)’deki çözeltisi hazırlandı.  

Ondansetron içeren çözeltiler anot kompartmanına; 15 mM parasetamol çözeltisi 

ise katot kompartmanına yerleştirildi. Deri epidermis yüzü anoda doğru bakacak şekilde 

her iki kompartman arasında yerleştirildi. 6 saat süre ile 0,5 mA/cm2 yoğunluğunda 

akım uygulanarak katodal iyontoforetik geçiş çalışması sürdürüldü. İyontoforez 

süresince her saat anot kompartmanından örnek alındı. Örnekleme işleminde katot ve 

anot kompartmanlarının tamamı boşaltıldı ve taze çözelti ile dolduruldu. Olası en az 

düzeydeki katodal elektroozmozun varlığını saptamak için örnekler seyretilmeden 

HPLC’de analiz edildi. HPLC kolonuna lipofilik karakterdeki ondansetron’un yüksek 

miktarda yüklenmesini önlemek amacı ile sadece 1. ve 6. saat örnekleri analiz edildi. 

3.8. Ondansetron’un İn Vitro Transdermal İyontoforetik Geçiş Etkinliğinin 
Değerlendirilmesi 

Ondansetro’un transdermal iyontoforetik geçişinin değerlendirilmesinde 

iyontoforetik geçişi etkileyen farklı parametrelerin incelendiği çalışmalarda elde edilen 

ondansetron geçiş hızı verileri ile her koşul için transport sayıları (tx) (Kalia ve ark. 

2004) ve  geçiş faktör (EF) (Singh ve Bhatia 1996; Mudry, Guy ve ark. 2007) ile 

engelleyici faktör (IF) (Schuetz, Naik, Guy, Vuaridel ve ark. 2005; Cázares-Delgadillo 

ve ark. 2010) değerleri hesaplandı. 

3.8.1. Transport Sayısının Hesaplanması  

Transport sayısını hesaplayabilmek için iki seçenek vardır; Zahiri geçiş hızından 

yola çıkarak transport sayısının hesaplanması ve geçiş hızı-elektrik akım şiddeti grafiğin 

doğrusal kısmın eğiminden transport sayısının hesaplanması. İkinci seçeneği 

kullanabilmek için geçiş hızı ve akım yoğunluğu arasında doğrusal bir ilişki olmalıdır. 

Bu tez çalışmasında akım yoğunluğu ve iyontoforetik geçiş hızı arasındaki ilişki sadece 

1 mM ve 0,5 mM ondansetron konsantrasyonlarında doğrusal olduğu saptandığı için, 

transport sayısının hesaplanmasında ilk seçenek kullanılmıştır. 1 mM ve 0,5 mM 

ondansetron konsantrasyonlarında ise her iki seçenek kullanılarak transport sayıları 
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hesaplandı.  

Zahiri geçiş hızı (Japp) aşağıdaki formül ile hesaplanabilir (Mudry ve ark. 

2006a): 

Japp (mol sa-1) = 𝑽.  𝑪𝑯𝑷𝑳𝑪∆𝒕             (3-7) 

Bu eşitlikte V parametresi, t (saat) süresi boyunca toplanan hacimdir. CHPLC ise 

HPLC ile elde edilen ondansetron konsantrasyonudur. Japp, Jd ile eşit farz edilerek, 

aşağıda gösterilen Faraday eşitliğine yerleştirildi ve transport sayısı hesaplandı; 

Jd = 
𝒕𝒙 𝑰𝑭 𝒛𝒙              (3-8)                                  

Geçiş hızı-elektrik akım şiddeit grafiğin doğrusal kısmın eğiminden transport 

sayısının hesaplanması için 0,1; 0,25 ve 0,5 mA/cm2 akım yoğunlukların uygulaması ile 

0,5 mM ve 1 mM ondansetron donör çözeltileri kullanılarak elde edilen ondansetron 

kararlı durum iyontoforetik geçiş hızı akım şiddetine karşı grafiği çizildi. Bu grafiğin 

eğiminden transport sayısı hesaplandı. Burada dikkat edilmesi gereken akım 

yoğunluğunun değil; deneylerde uygulanan toplam elektrik akım şiddetinin değerlerini 

x ekseninde kullanmaktır. Bu nedenle geçişin gerçekleştiği yüzey alanın 0,64 cm2 

olduğunu göz önünde bulundurarak 0,1; 0,25 ve 0,5 mA/cm2 akım yoğunlukların 

uygulanmasında “I” değerleri sırasıyla 0,064; 0,16 ve 0,32 olarak yazılmalıdır. 

3.8.2. Geçiş Faktörünün (Enhancement Factor) Hesaplanması  

İyontoforez etkinliğini ifade edebilmek için, iyontoforez yardımı ile geçen ilaç 

miktarını veya geçiş hızını, pasif uygulama ile geçen miktar ile karşılaştırmak 

gerekmektedir. Bu amaç ile geçiş faktörü (EF) kullanılır. Literatürde iyontoforezin 

sağladığı avantaji daha iyi gösterebilmek için EF yaygın olarak kullanılmıştır. EF 

faktörünü hesaplayabilmek için etkin maddenin iyontoforetik ve pasif geçiş çalışması 

eşit süre boyunca yapılır. İyontoforezin son saatinde elde edilen geçiş hızı, pasif geçişin 

son saatinde elde edilen geçiş hızına bölünür ve EF hesaplanır (Singh ve Bhatia 1996; 

Hirvonen ve Guy 1997; Mudry, Guy ve ark. 2007). 
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3.8.3. Engelleyici Faktörün (Inhibition Factor) Hesaplanması 

Engelleyici faktör (IF) iyontoforez boyunca elektroozmozun davranışını gösterir. 

Özellikle de lipofilik katyonik ilaçların iyontoforezi ile derinin seçici geçirgenlik 

özelliğin değişebilir ve buna bağlı olarak elektroozmotik geçişin miktarı ve yönü 

değişebilir. Bu tür değişiklikleri daha iyi görmek ve yorumlayabilmek için IF kullanılır. 

IF faktör elektroosmostik geçiş ve ilaç molekülünün deri ile etkileşmesi hakkında bize 

fikir verir. 

 IF faktörünü hesaplayabilmek için elektroosmosis belirteçin iyontoforetik geçiş 

çalışmaları tek başına ve etkin madde ile birlikte yapılır. İyontoforezin son saatinde elde 

edilen elektroozmotik belirteçin geçiş hızı, etkin madde berberinde yapılan iyontoforez 

ile elde edilen elektroozmotik belirteçin geçiş hızına bölünür ve IF hesaplanır (Hirvonen 

ve Guy 1997; Schuetz, Naik, Guy, Vuaridel ve ark. 2005; Schuetz ve ark. 2006; 

Cázares-Delgadillo ve ark. 2010). IF faktörü ne kadar büyük ise elektroozmotik geçiş 

etkin madde tarafından o kadar çok inhibe edilmiştir, demektir. IF her ne kadar 

elektroozmotik geçişin miktarı ve yönünün değişmesini göstermede kullanılsa da –

elektroozmotik geçişin yönü toplam iyontoforetik geçişi etkilediği için- dolaylı olarak 

iyontoforetik geçiş etkinliğinin yorumlamasında kullanılabilir. 

Bu tez çalışmasında 15 mM parasetamol kullanılarak, her bir koşul için IF 

faktörü hesaplanmıştır. 

3.9. Ondansetron’un Post-iyontoforetik Transdermal Geçişinin İncelenmesi 

İyontoforetik geçiş çalışmalarda elektrik akımı kesildikten sonra donör çözeltisi 

deri yüzeyine bırakılarak, pasif bir şekilde geçişin devamı sürdürülüyor. Bu süreye post-

iyontoforez süresi denir. Bu tez çalışmasında ondansetron’un iyontoforetik geçişini 

etkileyen bütün parametrelerin etkinliği post-iyontoforetik geçiş üzerinde de 

incelenmiştir. Farklı ondansetron donör konsantrasyonları, donörde rekabetçi iyon 

varlığı, donörde rekabetçi iyon türü, farklı akım yoğunlukları, farklı elektrik akım 

uygulama süresi ve farklı donör pH’ları kullanıldığı koşullarda ondansetron’un post-

iyontoforetik geçişi izlenmiştir. Bu amaç ile her iyontoforez çalışması sonunda donör 

çözeltisi deri ile temasa bırakılarak, pasif geçişi izlendi. Post-iyontoforetik geçiş her 
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çalışmanın 24. saatine kadar sürdürüldü, diğer ifade ile 6 saat iyontoforezden sonra 

elektrik akımı sonlandırıldı. Eleketrik akımı sonlandırılmasından 18 saat sonrasına 

kadar donör çözeltisi deri ile temasa bırakıldı ve 18 saat sonunda reseptör 

kompartmandan örnek alınarak HPLC’de analiz edildi. 

24 saat iyontoforez çalışması yapıldığı durumlarda post-iyontoforetik geçiş, 

deneyin 48. saatine kadar devam edildi. Diğer ifade ile elektrik akımı sonlandırıldıktan 

24 saat sonrasına kadar donör çözeltisi deri ile temasa bırakıldı. 

3.10. Transdermal İyontoforez Sonrası Deride Ondansetron Birikiminin 
İncelenmesi  

Post-iyontoforetik süreçte ilaç geçişi sadece donörden geçen ilaç değil, aynı 

zamanda iyontoforez boyunca elektrik akımı uygulamasına bağlı deride biriken ilaçtan 

da kaynaklanıyor (Nugroho, Li, Danhof ve ark. 2004). Deride biriken ilaç miktarı ve 

post-iyontoforezdeki geçiş hızı, iyontoforez boyunca erişen terapötik düzeyini belirli bir 

zamana kadar devam ettirmede önemlidir. Bu nedenle bu tez çalışmasında 

ondansetron’un iyontoforetik geçişini etkileyen bütün deney koşullarında deride biriken 

ondansetron miktarı incelenmiştir. Farklı ondansetron donör konsantrasyonları, donörde 

rekabetçi iyon varlığı, donörde rekabetçi iyon türü, farklı akım yoğunlukları, farklı 

elektrik akım uygulama süresi ve farklı donör pH’ların kullanılması ile deride biriken 

ilaç miktarı incelendi. Bu amaç ile her iyontoforez çalışması sonunda donör çözeltisi 

kaldırıldı ve yerine boş çözelti dolduruldu. Deride biriken kümülatif ondansetron 

miktarını incelemek için post-iyontoforetik geçiş her çalışmanın 24. saatine kadar 

sürdürüldü, diğer ifade ile 6 saat iyontoforezden sonra elektrik akımı sonlandırıldı. 

Elektrik akımı sonlandırılmasından 18 saat sonrasına kadar boş donör çözeltisi deri ile 

temasa bırakıldı ve 18 saat sonunda reseptör kompartmandan örnek alınarak HPLC’de 

analiz edildi. 

24 saat iyontoforez çalışması yapıldığı durumlarda post-iyontoforetik geçiş, 

deneyin 48. saatine kadar devam edildi. Diğer ifade ile elektrik akımı sonlandırıldıktan 

24 saat sonrasına kadar boş donör çözeltisi deri ile temasa bırakıldı. 
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3.11. Ondansetron’un Transdermal İyontoforetik Hedef Geçiş Hızı İçin 
Farmakokinetik Hesaplamalar ve Terapötik Yaklaşım 

Bir ilacın etkili olabilmesi için plazma seviyesi terapötik düzeyde olması 

gerekir. İlacın terapötik düzeydeki miktarını sabit tutabilmek için, kararlı duruma 

erişerek ilacı geçiş hızı (Jss) sabit olmalıdır. Diğer ifade ile ilacın giriş hızı , vücuttan 

atılma hızına eşit olmalıdır (Naik ve ark. 2000; Delgado-Charro ve Guy 2001; Hadgraft 

ve Guy 2002): 

 A . Jss = Css . Cl          (3-9) 

Bu eşitlikte A, Css ve Cl sırasıyla uygulama yüzey alanı, kararlı durum 

konsantrasyonu ve klirensi göstermektedir. Klirens (Cl), zahiri dağılım hacmi (Vd), 

eliminasyon yarılanma ömrü (Kelim) ve kararlı durum plazma konsantrasyonu (Css) 

bilindiği taktirde -Kararlı durumda ilacın absorpsiyon hızı ilacın eliminasyon hızına eşit 

olduğundan- ondansetron’un giriş hızı (Jss) hesaplanabilir. Eliminasyon hızı aşağıdaki 

eşitlik ile elde edilir (Naik ve ark. 2000; Shargel ve ark. 2005): 

K0 (nmol/sa) = Css Cl = Css Vd Kelim                 (3-10) 

Bu eşitlikte K0 eliminasyon hızını belirtmektedir. Css in vivo koşullarda 

plazmadaki ilaç konsantrasyonu, in vitro çalışmalarda ise reseptördeki 

konsantrasyondur (Luzardo-Alvarez ve ark. 2003; Mudry, Guy ve ark. 2007).  

Son yıllarda yapılan iyontoforetik çalışmalarda geçiş hızının elektrik akımının 

uygulandığı yüzey alanından bağımsız olduğu düşünülerek, bazı çalışmalarda 

iyontoforetik geçiş hızının ifade edilmesinde nmol/sa birimi kullanılmıştır (Sylvestre, 

Díaz-Marín ve ark. 2008; Sylvestre, Guy ve ark. 2008). Buna rağmen bazı çalışmalarda 

yüzey alanının, uygulanabilecek en yüksek akım yoğunluğu açıdan önemli olduğunu 

vurgulayarak terapötik yaklaşımda yüzey alanı dikkate alınmıştır (Van der Geest ve ark. 

1997; Nugroho, Li, Grossklaus ve ark. 2004; Kumar ve Lin 2009).   

Ondansetron’un kararlı durumdaki plazma konsantrasyonu, klirensi ve gerekli 

günlük dozu bilinerek, hedeflenen transdermal iyontoforetik giriş hızı hesaplanmıştır. 
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3.12. İstatistiksel Değerlendirmeler 

Çalışmalarda elde edilen tüm bulgular tek yönlü varyans analizini (ANOVA) 

takiben Newman-Keuls çoklu karşılaştırma testi kullanılarak istatistiksel olarak 

değerlendirilmiştir. İstatistiksel olarak sadece iki grup karşılaştırıldığında student t-testi 

kullanılmıştır.  

 



99 

 

4. BULGULAR 

 

4.1. Ondansetron Hidroklorür Üzerinde Yapılan Çalışmalara Ait Bulgular 

4.1.1. Infrared (IR) Spektrumu  

    Yöntem 3.1.1.‘de anlatıldığı şekilde yapılan çalışmada elde edilen 

ondansetron hidroklorür dihidrata ait FT-IR spektrumu Şekil 4-1’de görülmektedir. 

 

Şekil 4-1: Ondansetron hidroklorür dihidratın FT-IR spektrumu 

 

Ondansetron hidroklorür dihidratın FT-IR spektrumunda tespit edilen 

absorpsiyon bantlarının yerleri:  

756 cm-1                   : Benzen bandı 

1279 cm-1                           : C-N gerilme bantları 

1458-1479 cm-1                        : CH3 eğilme bandı 

1531 cm-1                                    : Aromatik C=C gerilme bandı 

1638 cm-1                                    : C=N ve C=O gerilme bandı 

3410 cm-1                            : H2O bandı 
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4.1.2. Erime Derecesi Tayinine Ait Bulgular 

 Yöntem 3.1.2.’de anlatıldığı şekilde çalışılarak ondansetron hidroklorür 

dihidrat’ın erime derecesi 180-183 0C olarak bulundu. 

4.1.3. Miktar Tayini Yönteminin Geliştirilmesine Ait Bulgular 

Yapılan ön deneme çalışmalarında, özellikle deriden gelen kirlilikleri (lipit 

yapısındaki bileşenlerin verdiği pikler) mobil faz bileşeni oranları akış hızı 1mL/dk 

olmak üzere, asetonitril:10 mM fosforik asit mobil fazı (70:30 ve 65:35 h/h) kullanıldı. 

Fakat etkin madde pikinin alıkonma süresi  çok kısa olduğu için (alıkonma süresi : 2 

dakika), etkin madde piki ve deriden gelen kirliliklere ait piklerin (alıkonma süresi : 2,5 

dakika) çakıştığı gözlendi. Bu nedenle güvenilir bir miktar tayini çalışması için, mobil 

fazdaki asetonitril oranı azaltılarak ondansetronun alıkonma süresi uzatıldı ve deriden 

gelen bileşiklere ait pikler ile çakışmayacak şekilde asetonitril:10 mM fosforik asit 

mobil fazı oranları sırası ile16 ve 84 (h/h) olarak optimize edildi. Akış hızı 1 ml/dk 

olarak belirlendi ve analizler 305 nm dalga boyunda yapıldı. 

Deriden geçiş çalışmalarında geçen etkin madde miktarı az olduğu için, düşük 

konsantrasyonları daha iyi saptamak ile birlikte piklerin keskinliğini korumak için 

enjeksiyon hacmini çok fazla arttırmayacak şekilde, enjeksiyon hacmi 20 �L’den 30 

�L’ye çıkarıldı ve 30 �L olarak belirlendi.  

Kolon olarak 4,6 x 250 mm ebadında 5 μm partikül boyutuna sahip Phenomenex 

Luna C18 kolonu kullanıldı ve kolon sıcaklığı 30C sıcaklığına ayarlandı. 

4.1.4. Miktar Tayini Yönteminin Validasyonuna Ait Bulgular 

4.1.4.1. Doğrusallık   

Ondansetron hidroklorür’ün Yöntem 3.1.4.1.’de anlatıldığı şekilde çalışılarak 

elde edilen standart eğri grafiği Şekil 4-2’de, standart eğrinin hazırlanmasında 

kullanılan ortalama pik alanı oranları, standart sapma (SD) ve relatif standart sapma (% 

RSD) sonuçları Tablo 4-1’de verilmiştir. Doğru denklemi ve determinasyon katsayısı 

(r2) aşağıda verilmiştir: 
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y = 55500x - 2026                                  r2 : 0,9999 

y = pik alanı 

x = konsantrasyon (μg/mL) 

r2 = determinasyon katsayısı (korelasyon katsayısı) 
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Şekil 4-2: Ondansetron’un standart eğrisine ait grafik 
 

Tablo 4-1: Ondansetron’un miktar tayini yönteminin doğrusallığına ait bulgular (n=3) 

Konsantrasyon 
(µg/mL) 

Pik alanları 
ortalaması 

SD (±) RSD (%) 

0,025 1183,333 17,21 1,45 

0,05 2211,000 30,05 1,36 

0,1 4547,000 84,658 1,862 

0,5 24233,000 218,25 0,900 

1 52330,333 477,965 0,913 

5 271802,667 3673,738 1,352 

10 554983,333 9092,544 1,638 

 

4.1.4.2. Kesinlik 

Ondansetron’un Yöntem 3.1.4.2’de belirtildiği gibi yapılan miktar tayini 

yöntemine ait gün içi kesinlik bulguları Tablo 4-2'de, günler arası kesinlik bulguları ise 

Tablo 4-3'de verilmiştir. 
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Tablo 4-2: Ondansetron’un miktar tayini yönteminin gün içi kesinlik bulguları (n=3) 

Konsantrasyon 
Pik alanları 
ortalaması 

SD (±) RSD (%) 

1 μg/mL 55780,333 922,561 1,654 

5 μg/mL 293311,333 5794,440 1,976 

10 μg/mL 595594,333 5629,912 0,945 

 

Tablo 4-3: Ondansetron’un miktar tayini yönteminin günler arası kesinlik bulguları (n=3) 

Konsantrasyon 1. gün 2. gün 3. gün Ortalama SD (±) RSD (%)

1 μg/mL 49400 50082 49900 49794 353,140 0,709 

5 μg/mL 261021,333 270140,333 268620,33 266593,999 4885,545 1,833 

10 μg/mL 526802 544594,333 525706,667 533005,334 10602,75 1,989 

 

4.1.4.3. Doğruluk 

Farklı konsantrasyonlardaki ondansetron’un miktar tayini için, Yöntem 

3.1.4.3.’te anlatıldığı şekilde çalışılarak yöntemin doğruluğu saptandı. Her 

konsantrasyon için geri kazanma değeri (%), standart sapma (SD) ve relatif standart 

sapma (% RSD) değeri Tablo 4-4'de verilmiştir. 

Tablo 4-4: Ondansetron’un miktar tayini yönteminin doğruluğuna ait bulgular (n=3) 

Konsantrasyon Geri kazanma  
Geri kazanma 

(%) 
SD (±) RSD (%) 

1 μg/mL 0,983 μg/mL 98,27 0,005 0,551 
5 μg/mL 4,986 μg/mL 99,72 0,011 0,214 

10 μg/mL 10,009 μg/mL 100,09 0,035 0,348 

4.1.4.4. Seçicilik 

Yöntem 3.1.4.4.’te belirtildiği koşullarda yapılan çalışmalar sonucunda deri, 

reseptör ve mobil fazın ondansetron’un pik alıkonma zamanında girişim yapmadığı 

saptandı. 
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4.1.4.5. Teşhis Limiti (TL) Ve Miktar Tayini Limiti (MTL) 

Yöntem 3.1.4.5.’te anlatıldığı şekilde çalışılarak elde edilen ölçüm sonuçları ve 

verilen formüller yardımı ile hesaplanan TL ve MTL değerleri aşağıda belirtilmiştir. 

Gürültüyü ölçmek için sinyalin en yüksek ve en düşük düzeyler arasındaki farkı 

hesaplandı ve 0,011 mV olarak tesbit edildi. ,  /
 = 

,  V,     x = 5,26. 10-3 μg mL-1  /
 = 

,  V,     x = 5,00. 10-3 μg mL-1 

 /
 = 

,  V,     x = 5,31. 10-3 μg mL-1 

Elde edilen değerlerin ortalaması alınarak 5,19. 10-3 ortalama değeri elde edildi. 

O halde; 

TL = 5,19. 10-3 x 3 = 15,57. 10-3 μg mL-1 ≈ 16 ng mL-1 

MTL = 5,19. 10-3 x 10 = 51,9. 10-3 μg mL-1 ≈ 52 ng mL-1 

TL: 16 ng/mL   MTL: 52 ng/mL   

4.1.4.6. Stabilite 

Yöntem 3.1.4.6.’da belirtildiği şekilde etkin maddenin 48 saat boyunca miktar 

tayininde kullanılan reseptör faz içerisindeki stabilitesi incelendi. Elde edilen miktar 

tayini sonuçlarının RSD değerinin % 2 nin altında olması ile maddenin 48 saat süresince 

kararlı olduğu saptandı. Stabilite bulguları Tablo 4-5'de verilmiştir. 

Tablo 4-5: Ondansetron stabilite bulguları 

Ölçüm Zamanı (saat) Teorik Konsantrasyon (μg/mL) 
Hesaplanan 
konsantrasyon (μg/mL) 

     1           10 10,062 
     2           10 10,009 
     4           10 10,036 
     6           10 10,032 
     24           10 9,883 
     48           10 9,909 

Ortalama 9,989 
SD (±) 0,074 

RSD (%) 0,741 
 



104 

 

4.2. Elektrosomotik Geçiş Belirtecinin (Parasetamol’ün) Miktar Yayini 
Çalışmlarına Ait Bulgular 

4.2.1. Parasetamol Miktar Tayini Yönteminin Geliştirilmesine Ait Bulgular 

Mobil fazı %0,1’lik trifloroasetik asit çözeltisi (pH ≈ 2,5):asetonitril (94:6 h/h) 

olarak optimize edildi ve 1 mL/dk akış hızı ile HPLC kolonuna verildi. Tüm çalışmalar 

243 nm dalga boyunda yapıldı ve enjeksiyon hacmi 30 μL’ye ayarlandı. 

%0,1’lik trifloroasetik asit çözeltisi (pH ≈ 2,5):asetonitril mobil fazı (98:2 h/h) 1 

mL/dk akış hızı ile HPLC kolonuna verildi. Parasetamol pikinin alıkonma süresi uzun 

olduğu için, mobil faz oranı değiştirildi ve asetonitril oranı arttırıldı. Sonuç olarak mobil 

fazı %0,1’lik trifloroasetik asit çözeltisi (pH ≈ 2,5):asetonitril (94:6 h/h) olarak optimize 

edildi ve 1 mL/dk akış hızı ile HPLC kolonuna verildi. Tüm çalışmalar 243 nm dalga 

boyunda yapıldı ve enjeksiyon hacmi 30 μL’ye ayarlandı. Kolon olarak 4,6 x 150 mm 

ebadında 5 μm partikül boyutuna sahip LiChrospher®100 RP-18 kolonu kullanıldı ve 

kolon sıcaklığı 30C sıcaklığına ayarlandı.  

Mobil fazı hazırlama: 

1 ml trifloroasetik asit (TFAA) asit alındı ve ultra saf su ile 1000 ml’ye 

tamamlandı ve 30 dakika boyunca manyetik karıştırıcı ile homojen olması için 

karıştırıldı. pH kontrol edildi ve 2,00-2,03 olarak saptandı. Elde edilen %0,1 (h/h) 

TFAA çözeltisi, asetonitril ile 94:6 (h/h) oranında karıştırıldı. Mobil faz hidrofilik 

filtreden süzüldü ve 30 dk süre ile ultrasonik banyoda degaze edildi. 

4.2.2. Parasetamol Miktar Tayini Yönteminin Validasyonuna Ait Bulgular  

4.2.2.1. Doğrusallık   

Parasetamol’ün Yöntem 3.2.2.1.’de anlatıldığı şekilde çalışılarak elde edilen 

standart eğri grafiği Şekil 4-3’te, standart eğrinin hazırlanmasında kullanılan ortalama 

pik alanı oranları, standart sapma (SD) ve relatif standart sapma (% RSD) sonuçları 

Tablo 4-6’da verilmiştir. Doğru denklemi ve determinasyon katsayısı (r2) aşağıda 

verilmiştir: 

y = 109000x - 1992                                  r2 : 0,9999 
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y = pik alanı 

x = konsantrasyon (μg/mL) 

r2 = determinasyon katsayısı (korelasyon katsayısı) 
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Şekil 4-3: Parasetamol’ün standart eğrisine ait grafik 

 

Tablo 4-6: Parasetamol’ün miktar tayini yönteminin doğrusallığına ait bulgular (n=3) 

Konsantrasyon (µg/mL) Pik alanları ortalaması SD (±) RSD (%) 

0,025 2642 12,288 0,465 

0,05 5067 72,832 1,437 

0,1 9861 4,950 0,050 

0,5 52084,5 101,116 0,194 

1 106333 8,485 0,008 

2,5 272313 485,075 0,178 

5 533903 808,930 0,152 

10 1092713 2288,905 0,209 

4.2.2.2. Kesinlik 

Parasetamol’ün Yöntem 3.2.2.2.’de belirtildiği gibi yapılan miktar tayini 

yöntemine ait gün içi kesinlik bulguları Tablo 4-7’de, günler arası kesinlik bulguları ise 

Tablo 4-8'de verilmiştir. 
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Tablo 4-7: Parasetamol’ün miktar tayini yönteminin gün içi kesinlik bulguları (n=3) 

Konsantrasyon Pik alanları ortalaması SD (±) RSD (%) 

0,5 μg/mL 59978,667 850,083 1,417 

5 μg/mL 590834,667 7196,200 1,218 

10 μg/mL 1188861,333 27180,347 1,964 

 

Tablo 4-8: Parasetamol’ün miktar tayini yönteminin günler arası kesinlik bulguları (n=3) 

Konsantrasyon 1. gün 2. gün 3. gün Ortalama SD (±) RSD (%)

0,5 μg/mL 50964 51634 51997 51531,667 524,048 1,017 

5 μg/Ml 489851 509830 499876 499852,333 9989,521 1,998 

10 μg/mL 995656 1029085 995886 1006875,667 19234,19 1,910 

 

4.2.2.3. Doğruluk 

Farklı konsantrasyonlardaki parasetamol’ün miktar tayini için, Yöntem 

3.2.2.3.’de anlatıldığı şekilde çalışılarak yöntemin doğruluğu saptandı. Her 

konsantrasyon için geri kazanma değeri (%), standart sapma (SD) ve relatif standart 

sapma (% RSD) değeri Tablo 4-9'da verilmiştir. 

Tablo 4-9: Parasetamol’ün miktar tayini yönteminin doğruluğuna ait bulgular (n=3) 

Konsantrasyon Geri kazanma  
Geri kazanma 

(%) 
SD (±) RSD (%) 

0,5 μg/mL 0,509 μg/mL 101,80 0,001 0,243 
5 μg/mL 4,985 μg/mL 99,71 0,007 0,134 

10 μg/mL 10,009 μg/mL 100,09 0,008 0,082 

4.2.2.4. Seçicilik 

Yöntem 3.2.2.4.’de belirtildiği koşullarda yapılan çalışmalar sonucunda deri, 

reseptör ve mobil fazın parasetamol’ün pik alıkonma zamanında girişim yapmadığı 

saptandı. 
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4.2.2.5. Teşhis Limiti (TL) Ve Miktar Tayini Limiti (MTL) 

Yöntem 3.2.2.5.’te anlatıldığı şekilde çalışılarak elde edilen ölçüm sonuçları ve 

verilen formüller yardımı ile hesaplanan TL ve MTL değerleri aşağıda belirtilmiştir. 

Gürültüyü ölçmek için sinyalin en yüksek ve en düşük düzeyler arasındaki farkı 

hesaplandı ve 0,008 mV olarak tesbit edildi. ,  /
 = 

 V,     x = 1,21. 10-6 μg mL-1  /
 = 

 V,     x = 1,30. 10-6  μg mL-1 

 /
 = 

 V,     x = 1,37. 10-6  μg mL-1 

Elde edilen değerlerin ortalaması alınarak 1,29. 10-6μg mL-1 ortalama değeri elde 

edildi. 

TL = 1,29. 10-6 x 3 = 3,87. 10-6 μg mL-1 ≈  0,004 ng mL-1 

MTL = 1,29. 10-6 x 10 = 12,9. 10-6 μg mL-1 ≈ 0,013 ng mL-1 

TL: 0,004 ng/mL   MTL: 0,013 ng/mL   

4.2.2.6. Stabilite 

Yöntem 3.2.2.6.’da belirtildiği şekilde parasetamol’ün 48 saat boyunca miktar 

tayininde kullanılan reseptör faz içerisindeki stabilitesi incelendi. Elde edilen miktar 

tayini sonuçlarının RSD değerinin % 2 nin altında olması ile maddenin 48 saat süresince 

kararlı olduğu saptandı. Stabilite bulguları Tablo 4-10'de verilmiştir. 

Tablo 4-10: Parasetamol stabilite bulguları (n=3) 

Ölçüm Zamanı (saat) Teorik Konsantrasyon (μg/mL)
Hesaplanan 

konsantrasyon (μg/mL) 
     1             5 4,985 
     2             5       4,966 
     4             5       4,915 
     6             5       4,974 
     24             5       5,051 
     48             5       5,155 

Ortalama       5,008 
SD (±)       0,084 

RSD (%)       1,684 
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4.3. Ondansetron’un İn vitro Transdermal İyontoforetik Sisteminin 

Optimizasyonuna Yönelik Ön Çalışmalar  

4.3.1. Ondansetron’un pH’ya Bağlı Olarak İyonizasyonunun ve Log D 

Değerlerinin Hesaplanmasına Ait Bulgular 

Farklı pH’larda ondansetron’un iyontoforetik akışı incelenmelidir. Farklı 

pH’larda ondansetron’un transdermal geçiş profili elektroozmoz ve elektromigrasyonun 

katılım payına bağlıdır. Bu nedenle çalışılacak pH’larda ondansetron’un % 

iyonizasyonu hesaplanmalıdır. iyonizasyon yüzdesini bilmek, ondansetron’un 

çözünürlüğü hakkında da bilgi verecektir. Bir molekül ne kadar fazla iyonize şeklinde 

bulunuyorsa, o kadar çok sulu fazda çözünebilir. Bazik moleküller için % iyonizasyon 

aşağıdaki 4-1 denklemi ile Yöntem 3.4.1.’de belirtildiği gibi hesaplanabilir (Florence ve 

Attwood 2006): 

Bazik moleküller için: % iyonizasyon = 𝟏𝟎𝟎𝟏  𝟏𝟎(𝐩𝐇 𝐩𝐊𝐚)    (4-1)
    

Elektroozmozun katkıda bulunmasını mümkün oldukça arttırmak için pH’nın 

yüksek tutması gerekiyor ama ondansetron’un zayıf bazik özelliğinden dolayı çok fazla 

pH’yı arttıramıyoruz. pH 5; 6; 6,5; 7 ve 7,4’te ondansetron iyonizasyonu aşağıdaki gibi 

hesaplandı. 

pH 5: % iyonizasyon =  ( , ) = % 99,60 iyonize ondansetron 

pH 6: % iyonizasyon =  ( , ) = % 96,17 iyonize ondansetron 

pH 6,5: % iyonizasyon =  ( , , ) = % 88,81 iyonize ondansetron 

pH 7: % iyonizasyon =  ( , ) = % 71,63 iyonize ondansetron 

pH 7,4: % iyonizasyon =  ( , , ) = % 50 iyonize ondansetron  

Ondansetron bazik bir molekül olduğuna göre 3.2 denklemi kullanılarak pH 5; 6; 

6,5; 7 ve 7,4’te log D değerleri hesaplandı. Ondansetron’un log P değeri 2,3 olarak farz 

edildi. 
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Log D = log P – log [1 + 10( H)] → 

pH 5: Log D = 2,3 – log [1 + 10( , )] =  0,1 

pH 6: Log D = 2,3 – log [1 + 10( , )] = 0,88 

pH 6,5: Log D = 2,3 – log [1 + 10( , , )] = 1,35 

pH 7: Log D = 2,3 – log [1 + 10( , )] = 1,75  

pH 7,4: Log D = 2,3 – log [1 + 10( , , )] = 2,00  

4.3.2. Ondansetron’un Farklı Ortamlarda Çözünürlük Çalışmalarına Ait Bulgular 

Yöntem 3.4.2.’de belirtildiği şekilde ondansetron’un çözünürlük çalışması 

yapıldı. Ondansetron’un çözünürlük çalışmasına ait bulgular Tablo 4-11, 4-12 ve 4-

13’te verilmiştir. Değerler ortalama±standart sapma (SD) olarak verilmiştir.  

Tablo 4-11: Ondansetron’un reseptör olarak araştırılan ortamlardaki çözünürlük 
bulguları (n=3) 

Çözünme Ortamı 
Doygunluk 

Konsantrasyonu (mg/mL) 
Doymuş Çözelti pH’sı 

0,15 M PBS tamponu (pH 7,4) 5,27±0,19 ≈ 5 a 
% 0,9 NaCl çözeltisi pH (6,12) 5,25±0,11 ≈ 5 a 

a Küçük hacimler ile çözünürlük çalışması yapıldığı için, doymuş çözeltilerin pH’sı turnusol kağıdı ile ölçüldü ve ≈5 

olarak tesbit edildi. 
 

Tablo 4-12: Ondansetron’un donör olarak kullanılan ortamlardaki çözünürlük bulguları 
(n=3) 

Çözünme Ortamı 
Doygunluk Konsantrasyonu 

(mg/mL) 
Doymuş Çözelti pH’sı 

25 mM NaCl çözeltisi  (pH 6,0±0,1) 22,68±2,02 ≈ 5 a 
25 mM Trizma®HCl (pH5,2±0,01) 24,72±3,05 ≈ 5 a 

25 mM Tris-Trizma®HCl (pH 6,5±0,01) 0,31±0,19 ≈ 5 a 
25 mM Tris-Trizma®HCl pH (7,4±0,01) 0,12±0,04 ≈ 5 a 

Su* 26,43±3,91 4,86±0,05  

*Suyun pH’sını ölçmek doğru bir yaklaşım değildir (Riché ve ark. 2006).  

a Küçük hacimler ile çözünürlük çalışması yapıldığı için, doymuş çözeltilerin pH’sı turnusol kağıdı ile ölçüldü ve ≈5 
olarak tesbit edildi.  
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Tablo 4-13: Donör olarak kullanılan ortamlarda ondansetron’un  mili molar (mM) 
bazında çözünürlüğü (n=3) 

Çözünme ortamı 
Doygunluk 

konsantrasyonu (mg/mL) 
Doygunluk 

konsantrasyonu (mM) 

25 mM NaCl çözeltisi (pH ≈6,0) 22,68±2,02 61,98 
25 mM Trizma®HCl (pH ≈ 5,20) 24,72±3,05 67,56 

25 mM Tris-Trizma®HCl (pH ≈ 6,5) 0,31±0,19 0,84 
25 mM Tris-Trizma®HCl (pH ≈ 7,4) 0,12±0,04 0,33 

Su 26,43±3,91 71,99 

 

4.3.3. Donörde Kullanılan Elektrolitlerin (Background) Seçilmesine Yönelik 

Çalışmalara Ait Hesapmalamalar 

Donörde kullanılan elektrolitin molaritesine karar vermek için Yöntem 3.4.3.’de 

anlatıldığı şekilde  Mi = 
.   .     eşitliği kullanıldı. 

Ondansetron’un iyontoforetik geçiş çalışmasında anodal iyontoforez yöntemi 

uygulanmıştır. ondansetron hidroklorür dihidrat’ın her molünde 1 mol klorür iyonu 

mevcut olduğundan 18 mM ve üzerindeki konsantrasyonlarda ondansetron içeren donör 

çözeltisine elektrolit eklemeye gerek olmayacaktır ve tekli iyon koşulunda 

ondansetron’un geçişi incelenebilir. Elektrolit olarak 25 mM Trizma®HCl (pH = 

5,2±0,01),  25 mM Tris-Trizma®HCl (pH = 6,4±0,01) ve 25 mM NaCl çözeltisi seçildi. 

Bu tez çalışmasında kullanılan iyontoforetik sistemin anodal kompartmanın 

hacmi 4 ml, geçişin gerçekleştiği yüzey alanı ise 0,64 cm2 dir. 6 saat iyontoforez 

uygulandığı taktirde gerekli olan Cl¯ iyonun miktarı bu şekilde hesaplanır: 

Öncelikle toplam uygulanan elektrik akımın miktarı hesaplanmalıdır. En yüksek 
akım yoğunluğu 0,5 mA/cm2 olduğuna göre, ID = I/A eşitliğini göz önünde 

bulundurarak en yüksek uygulanabilecek elektrik akımın şiddeti (0,5  0,64) = 0,32 mA 

olacaktır. 

2.l eşitliğinde zaman ve elektrik akımı sırasıyla saniye ve amper birimi ile 

yazılır. Bu nedenle 6 saat ve 0,32 mA sırasıyla saniye ve amper birimine dönüştürerek 
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yazılmalıdır; 

Mi = 
 ×  ×  × ,  ×  ×    = 7,16 . 10-5 mol Cl¯ iyonu gerekmektedir. 

İyontoforetik hücrenin anodal kompartmanın hacmi 4 ml olduğuna göre, bu 

kompartmanda kullanılacak olan çözeltinin molaritesini aşağıdaki gibi hesaplamak 

gerekiyor; 

 
,  .  ×     = 0,0179 M = 17,9 mM konsantrasyonunda elektrolit 

kullanılmalıdır. Buna rağmen her zaman en az 25 mM kadar Cl¯ iyonun ortamda 

bulunması tavsiye edilir. 

4.3.4. Reseptör Kompartmanın Seçimine Ait Bulgular  

154 mM NaCl çözeltisinde ve 0,15 M izotonik fosfat tamponu (PBS pH =7,4) 

çözeltisinde ondansetron’un çözünürlüğü sırasıyla 5,27±0,19 ve 5,25±0,11 mg/mL 

olarak saptandı (Tablo 4-11). Sink koşulunun sağlanması için diğer çalışmalarda da 

kullanılan 154 mM NaCl çözeltisi reseptör olarak seçildi.  

4.3.5. Uygulanan  Eektrik Akımının Varlığında Ondansetron’un Stabilitesinin 
İncelenmesine Ait Bulgular 

Yöntem 3.4.5.’te belirtildiği şekilde ondansetron’un 6 saat boyunca iyontoforez 

ve devamındaki 18 saat içerisindeki stabilitesi incelendi. Elde edilen miktar tayini 

sonuçlarının RSD değerinin % 2’nin altında olması ile maddenin bu süreç içerisinde 

kararlı olduğu saptandı. Ondansetron’un elektriksel stabilite bulguları Tablo 4-14'te 

verilmiştir. 
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Tablo 4-14: Ondansetron’un elektriksel stabilite bulguları (n=3) 

Ölçüm Zamanı (saat) 
Teorik Konsantrasyon 

(µg/mL) 
Hesaplanan 

Konsantrasyon (µg/mL) 
1 365,9 364,56 
2 365,9 365,19 
3 365,9 365,22 
4 365,9 364,61 
5 365,9 365,07 
6 365,9 365,73 
7 365,9 366,34 
8 365,9 365,62 
24 365,9 365,58 

Elektrik akımın sonlandırılmasından 
18 saat sonra 

365,9 365,81 

Ortalama 365,37 
SD (±) 0,55 

RSD (%) 0,15 

 

4.3.6. Deri ile Temas Sürecinde ondansetron’un Stabilitesinin İncelenmesine Ait 

Bulgular 

Yöntem 3.4.6.’da belirtildiği şekilde ondansetron’un 24 saat boyunca deri ile 

temastaki stabilitesi incelendi. Elde edilen miktar tayini sonuçlarının RSD değerinin % 

2’nin altında olması ile maddenin bu süreç içerisinde kararlı olduğu saptandı. 

Ondansetron’un derinin epidermis ve dermis ile temas sürecinde stabilite bulguları 

sırasıyla Tablo 4-15 ve 4-16’da verilmiştir. 

Tablo 4-15: Ondansetron’un  epidermis ile temas sürecinde stabilite bulguları 

Ölçüm Zamanı (saat) 
Teorik Konsantrasyon 

(µg/mL) 
Hesaplanan Konsantrasyon 

(µg/mL) 
1 365,9 365,07 
2 365,9 365,19 
3 365,9 365,48 
4 365,9 365,15 
5 365,9 364,72 
6 365,9 366,12 
7 365,9 365,65 
8 365,9 364,79 
24 365,9 365,73 

Ortalama 365,33 
SD (±) 0,46 

RSD (%) 0,12 
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Tablo 4-16: Ondansetron’un  dermis ile temas sürecinde stabilite bulguları 

Ölçüm Zamanı (saat) 
Teorik Konsantrasyon 

(µg/mL) 
Hesaplanan Konsantrasyon 

(µg/mL) 
1 10 10,05 
2 10 9,86 
3 10 10,02 
4 10 9,80 
5 10 10,06 
6 10 9,89 
7 10 9,86 
8 10 9,81 

24 10 10,10 
Ortalama 9,94 

SD (±) 0,12 
RSD (%) 1,16 

 

4.3.7. Örnek Alma Aralıkların Optimizasyonuna Ait Bulgular 

Kararlı durum koşulunun sağlanması için her örnek alma işeminden sonra 

reseptördeki çözeltinin tamamının boşaltılması ve taze reseptör ortamı ile 

doldurulmasına karar verildi ve bütün çalışmlarda aynı protokol uygulandı. Bu şekilde 

her saat örnek alarak, tüm reseptörün boşaltmasının ile katodal kompartmanda AgCl 

elektrodun redüksiyonundan dolayı serbestleşen Cl¯ iyonlarının birikimi de önlendi. 

Aynı protokol en düşük donör konsantrasyonu olan 0,5 mM ile geçiş çalışmasına 

uygulandı ve örneklerdeki ilaç miktarının HPLC’de analiz edecek düzeyde olduğu tesbit 

edildi. Bu nedenle saat başında tüm reseptörü boşaltacak şekilde örnek alma işlemi 

kesinleştirildi. 

4.4. Ondansetron’un İn Vitro Transdermal İyontoforetik Geçişini Etkileyen Farklı 

Parametrelerin İncelenmesi Çalışmalarına Ait Bulgular 

İyontoforetik geçişi etkileyen parametrelerin incelenmesi sonucu elde edilen 

bulgular, zamana karşı deriden geçen kümülatif ondansetron miktarı (nmol), zamana 

karşı geçiş hızı (nmol sa-1) değerleri ile ondansetron donör çözeltilerinin pH değerlerini 

kapsamaktadır. Ayrıca farklı optimizasyon çalışmalarında ondansetron’un kararlı 

durumdaki geçiş hızları (Jss) Yöntem 3.6’da anlatıldığı gibi hesaplanmış, tablo halinde 
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verilmiştir.  

Bulguları daha iyi karşılaştırabilmek amacı ile -bütün parametreler için geçerli 

olmamak ile birlikte- her bir parametre etkisinin incelenmesi sonucu elde edilen 

bulgular farklı grafikler ve/veya tablolar ile ilaveten gösterilmiş olabilir. 

4.4.1. Kontrol Çalışmalarına Ait Bulgular 

Ondansetron’un in vitro kontrol (pasif) geçiş çalışmaları Yöntem 3.6.1.’de 

anlatıldığı şekilde gerçekleştirildi. Ondansetron’un 25 mM Trizma®HCl (pH = 

5,2±0,01)’de hazırlanmış farklı konsantrasyonlardaki donör çözeltileri ile 6 saat pasif 

geçiş çalışmasının takiben geçen kümülatif ondansetron miktarı Tablo 4-17 ve Şekil 4-

4’te; zamana karşı ondansetron’un pasif geçiş hızı değerleri ise Tablo 4-18 ve Şekil 4-

5’te verilmiştir. Suda hazırlanmış farklı konsantrasyonlardaki donör çözeltileri ile 6 saat 

pasif geçiş çalışmasının takiben geçen kümülatif ondansetron miktarı Tablo 4-19 ve 

Şekil 4-6’te; zamana karşı ondansetron’un pasif geçiş hızı değerleri ise Tablo 4-20 ve 

Şekil 4-7’da verilmiştir. 25 mM Trizma®HCl (pH = 6,5±0,01)’de hazırlanmış 0,5 mM 

konsantrasyondaki donör çözeltisi ile 6 saat pasif geçiş çalışması sonunda geçen ilaç 

miktarı saptanmamıştır. 

Ondansetron’un pasif geçiş çalışmalarında kullanılan donör çözeltilerinin pH 

değerleri Tablo 4-21’de verilmitir. Kümülatif miktar-zaman grafiğin eğiminden 

hesaplanan ondansetron’un Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01)’de ve suda hazırlanmış farklı 

konsantrasyonlardaki donör çözeltileri ile 6 saat pasif geçiş çalışması sonucu elde edilen 

kararlı durum geçiş hızı değerleri ise Tablo 4-22’de verilmiştir. 

Tablo 4-17: Ondansetron’un 25 mM Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01)’de hazırlanmış farklı 
konsantrasyonlardaki donör çözeltileri ile pasif geçiş çalışmaları sonucu elde edilen 
kümülatif geçiş miktarları (n=3) 

Kümülatif ondansetron miktarı (nmol) 
Zaman 
(saat) 

0,5 mM 1 mM 5 mM 20 mM 50 mM 
Ort SD Ort SD Ort SD Ort SD Ort SD 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 0 0,58 0,01 0,73 0,02 
5 0 0 0 0 0,13 0,01 1,20 0,01 1,49 0,02 
6 0 0 0 0 0,36 0,04 1,94 0,01 2,37 0,02 
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Şekil 4-4: Ondansetron’un 25 mM Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01)’deki farklı 
konsantrasyonlarda hazırlanmış donör çözeltileri ile elde edilen kümülatif geçiş miktarı  

 

Tablo 4-18: Ondansetron’un 25 mM Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01)’de hazırlanmış farklı 
konsantrasyonlardaki donör çözeltileri ile pasif geçiş çalışmaları sonucu elde edilen geçiş 
hızı değerleri (n=3) 

Ondansetron geçiş hızı (nmol cm-2 sa-1) 
Zaman 
(saat) 

0,5 mM 1 mM 5 mM 20 mM 50 mM 
Ort SD Ort SD Ort SD Ort SD Ort SD 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 0 0,91 0,01 0,92 0,03 
5 0 0 0 0 0,20 0,02 0,97 0,009 0,97 0,001 
6 0 0 0 0 0,36 0,06 1,14 0,001 1,13 0,001 
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Şekil 4-5: Ondansetron’un 25 mM Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01)’deki farklı 
konsantrasyonlarda hazırlanmış donör çözeltileri ile elde edilen pasif geçiş hızı 

 

Tablo 4-19: Ondansetron’un suda hazırlanmış farklı konsantrasyonlardaki  donör 
çözeltileri ile pasif geçiş çalışmaları sonucu elde edilen kümülatif geçiş miktarları (n=3) 

Ondansetron kümülatif miktar (nmol) 

Zaman (saat) 
20 mM 50 mM 

Ort SD Ort SD 
1 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 
4 0,59 0,001 0,75 0,003 
5 1,25 0,001 1.51 0,005 
6 2,01 0,003 2,43 0,006 
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Şekil 4-6: Suda hazırlanmış farklı konsantrasyonlarda ondansetron içeren donör 
çözeltileri ile elde edilen ondansetron kümülatif geçiş miktarı 



117 

 

Tablo 4-20: Ondansetron’un suda hazırlanmış farklı konsantrasyonlardaki çözeltileri ile 
pasif geçiş çalışmaları sonucu elde edilen geçiş hızı bulguları (n=3) 

Ondansetron geçiş hızı (nmol cm-2 sa-1) 

Zaman (saat) 
20 mM 50 mM 

Ort SD Ort SD 
1 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 
4 0,92 0,001 0,95 0,004 
5 1,03 0,002 0,97 0,002 
6 1,19 0,004 1.18 0,001 
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Şekil 4-7: Suda hazırlanmış farklı konsantrasyonlarda ondansetron içeren donör 
çözeltileri ile elde edilen pasif geçiş hızı 
 

Tablo 4-21: Pasif geçiş çalışmasında kullanılan ondansetron donör çözeltilerin pH 
değerleri 

Ondansetron donör çözeltisinin pH değeri 

Konsantrasyon 

Çözünme ortamı 

25 mM Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01) Su 

Ort SD Ort SD 

0,5 mM 5.22 0.01 - - 
1 mM 5.22 0.01 - - 
5 mM 5.18 0.02 - - 

20 mM 4.99 0.02 5,39 0,01 
50 mM 4,59 0,03 4,81 0,01 
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Tablo 4-22: Pasif geçiş çalışmasında ondansetron’un kararlı durum geçiş hızı değerleri 

                Jss (nmol sa-1) 

Konsantrasyon 

                                     Çözünme ortamı 

Su 25 mM Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01) 

Ort SD r2 Ort SD r2 

5 mM - - - 0,23  0,03 0,9477 
20 mM 0,71 0,01 0,9983 0,68 0,01 0,9979 
50 mM 0.85 0,01 0,9972 0,82 0,01 0,9981 

 

4.4.2.  Tekli İyon Koşulunun İncelenmesine Ait Bulgular 

Tekli iyon koşulunda ondansetron’un in vitro iyontoforetik geçiş çalışmaları 

Yöntem 3.6.2.’de anlatıldığı şekilde gerçekleştirildi. Ondansetron’un suda hazırlanmış 

farklı konsantrasyonlardaki donör çözeltileri ile deriden geçen kümülatif ondansetron 

miktarı Tablo 4-23 ve Şekil 4-8’de; zamana karşı ondansetron iyontoforetik geçiş hızı 

değerleri sırasıyla Tablo 4-24 ve Şekil 4-9’de verilmiştir. Bu çalışmada kullanılan 

ondansetron donör çözeltilerin pH değerleri Tablo 4-25’te verilmiştir. Kümülatif 

miktar-zaman grafiğin eğiminden hesaplanan ondansetron kararlı durum geçiş hızı ise 

Tablo 4-26’de verilmitir. 

Tablo 4-23: Tekli iyon koşulunda ondansetron’un farklı konsantrasyonlarda suda 
hazırlanmış donör çözeltileri ile elde edilen kümülatif geçiş miktarları (n=6) 

Ondansetron kümülatif miktar (nmol) 

Zaman (saat) 
20 mM 50 mM 

Ort SD Ort SD 
1 54,19 23,80 29,68 12,65 
2 144,31 53,21 88,99 18,58 
3 237,59 72,88 171,27 24,32 
4 343,60 90,56 272,27 32,86 
5 468,77 102,40 388,32 42,86 
6 617,24 108,91 519,85 54,98 
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Şekil 4-8: Ondansetron’un farklı konsantrasyonlarda suda hazırlanmış donör çözeltileri 
ile elde edilen kümülatif geçiş miktarı 

 

Tablo 4-24: Tekli iyon koşulunda ondansetron’un farklı konsantrasyonlarda suda 
hazırlanmış donör çözeltileri ile elde edilen iyontoforetik geçiş hızı değerleri (n=6) 

Ondansetron geçiş hızı (nmol sa-1) 

Zaman (saat) 
20 mM 50 mM 

Ort SD Ort SD 
1 54,19 23,80 29,68 12,65 
2 90,12 36,16 59,30 8,21 
3 93,28 21,45 82,29 7,85 
4 106,01 19,76 100,99 10,01 
5 125,17 13,98 116,05 10,71 
6 148,47 12,74 131,52 13,37 
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Şekil 4-9: Ondansetron’un sudaki farklı konsantrasyonlarda hazırlanmış donör çözeltileri 
ile elde edilen iyontoforetik geçiş hızı 
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Tablo 4-25: Tekli iyon koşulunda ondansetron’un suda hazırlanmış farklı 
konsantrasyonlardaki çözeltilerin pH değerleri 

Ondansetron donör çözeltisinin pH değeri 
Konsantrasyon Ort SD 

20 mM 5,39 0,01 
50 mM 4,81 0,01 

 

Tablo 4-26: Tekli iyon koşulunda ondansetron kararlı durum geçiş hızı değerleri 

Konsantrasyon 
Jss (nmol sa-1) 

Ort SD r2 
20 mM 136,82 12,74 0,9976 
50 mM 123,79 13,36 0,9987 

4.4.3. Donörde Rekabetçi İyon Türü Etkisinin İncelenmesine Ait Bulgular 

Donörde rekabetçi iyon türünün ondansetron in vitro iyontoforetik geçişine 

etkisinin incelenmesi çalışmaları Yöntem 3.6.3.’de anlatıldığı şekilde gerçekleştirildi. 

Ondansetron’un 25 mM Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01)’de ve 25 mM NaCl (pH = 

5,24±0,01)’de hazırlanmış 5 mM konsantrasyondaki donör çözeltileri ile deriden geçen 

kümülatif ondansetron miktarı Tablo 4-27 ve Şekil 4-10’da; zamana karşı ondansetron 

iyontoforetik geçiş hızı değerleri Tablo 4-28 ve Şekil 4-11’de verilmiştir. Bu çalışmada 

kullanılan ondansetron donör çözeltilerin pH değerleri Tablo 4-29’de verilmiştir. 

Kümülatif miktar-zaman grafiğin eğiminden hesaplanan ondansetron kararlı durum 

geçiş hızı ise Tablo 4-30’da verilmitir. 

Tablo 4-27: Ondansetron’un 25 mM Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01)’de ve 25 mM NaCl (pH 
= 5,24±0,01)’de hazırlanmış 5 mM konsantrasyondaki donör çözeltileri ile elde edilen 
kümülatif geçiş miktarları 

Ondansetron kümülatif geçiş (nmol) 

Zaman 
(saat) 

Çözünme ortamı 
25 mM Trizma®HCl (n=7) 25 mM NaCl (n=3) 

 5 mM 5 mM 
 Ort SD Ort SD 

1 27,45 14,25 20,36 8,13 
2 77,71 32,01 60,32 22,14 
3 140,90 51,07 111,09 38,90 
4 210,05 71,04 174,61 56,23 
5 293,63 94,35 240,71 71,05 
6 385,04 120,18 313,58 87,89 
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Şekil 4-10: Donördeki farklı rekabetçi iyonların varlığında ondansetron’un 5mM 
konsantrasyondaki çözeltileri ile elde edilen kümülatif geçiş miktarı 

 

Tablo 4-28: Ondansetron’un 25 mM Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01)’de ve 25 mM NaCl (pH 
= 5,24±0,01)’de hazırlanmış 5 mM konsantrasyondaki donör çözeltileri ile elde edilen 
iyontoforetik geçiş hızı değerleri 

Ondansetron geçiş hızı (nmol sa-1) 

Zaman 
(saat) 

Çözünme ortamı 
25 mM Trizma®HCl (n=7) 25 mM NaCl (n=3) 

5 mM 5 mM 
Ort SD Ort SD 

1 27,45 14,25 20,36 8,13 
2 50,26 17,83 39,97 14,36 
3 63,20 19,70 50,76 16,78 
4 69,14 20,52 63,53 17,38 
5 83,58 23,64 66,09 15,27 
6 91,40 26,12 72,88 17,53 
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Şekil 4-11: Donördeki farklı rekabetçi iyonların varlığında ondansetron’un 5mM 
konsantrasyondaki çözeltileri ile elde edilen iyontoforetik geçiş hızı  
 

Tablo 4-29: Onördeki farklı rekabetçi iyonların varlığında ondansetron’un 5 mM 
konsantrasyondaki çözeltilerin pH değerleri 

Çözünme ortamı Ort SD 

25 mM Trizma®HCl 5,18 0,02 

25 mM NaCl 5,40 0,01 

 

Tablo 4-30: Farklı rekabetçi iyonların varlığında ondansetron’un 5 mM 
konsantrasyondaki donör çözeltileri ile elde edilen ondansetron kararlı durum geçiş hızı 
değerleri 

Çözünme ortamı 
Jss (nmol sa-1) 

Ort SD r2 

25 mM Trizma®HCl (pH 5,2±0,01) 87,49 26,12 0,9992 
25 mM NaCl  69,49 17,53 0,9987 

 

4.4.4. Donörde Rekabetçi İyon Varlığı Etkisinin İncelenmesine Ait Bulgular 

Donörde rekabetçi iyon varlığı etkisinin incelenmesi için ondansetron’un tekli 

iyon koşulunda geçen kümülatif miktarı ve zamana karşı iyontoforetik geçiş hızı, 

rekabetçi iyon varlığında geçen kümülatif miktarı ve zamana karşı ondansetron 
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iyontoforetik geçiş hızı ile karşılaştırıldı. Bu amaç ile Yöntem 3.6.4.’de anlatıldığı 

şekilde ondansetron’un farklı konsantrasyonlarda suda ve 25 mM Trizma®HCl (pH = 

5,2±0,01)’de hazırlanmış donör çözeltileri ile geçen kümülatif ondansetron miktarı 

Tablo 4-31ve Şekil 4-12’de; zamana karşı iyontoforetik geçiş hızı Tablo 4-32 ve Şekil 

4-13’de verilmiştir. Bu çalışmada kullanılan ondansetron donör çözeltilerin pH 

değerleri ise Tablo 4-33’te verilmiştir. Kümülatif miktar-zaman grafiğin eğiminden 

hesaplanan ondansetron kararlı durum geçiş hızı değerleri ise Tablo 4-34’te verilmitir.  

Tablo 4-31: Ondansetron’un 25 mM Trizma®HCl’de ve suda hazırlanmış farklı 
konsantrasyonlardaki donör çözeltileri ile elde edilen kümülatif geçiş miktarları  

Ondansetron kümülatif geçiş (nmol) 

 
 

Zaman 
(saat) 

                                               Çözünme Ortamı 

Su 25 mM Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01) 

20 mM (n=6) 50 mM (n=6) 20 mM (n=8) 50 mM (n=6) 

Ort SD Ort SD Ort SD Ort SD 

1 54,19 23,80 29,68 12,65 21,38 18,83 16,94 12,31 
2 144,31 53,21 88,99 18,58 79,39 52,22 56,44 21,23 
3 237,59 72,88 171,27 24,32 157,60 88,19 120,89 32,14 
4 343,60 90,56 272,27 32,86 255,20 125,95 200,08 42,27 
5 468,77 102,40 388,32 42,86 364,28 162,59 289,54 51,57 
6 617,24 108,91 519,85 54,98 492,20 199,85 394,38 60,99 
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Şekil 4-12: Ondansetron’un 25 mM Trizma®HCl’de ve suda hazırlanmış farklı 
konsantrasyonlardaki donör çözeltileri ile elde edilen kümülatif geçiş miktarı 
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Tablo 4-32: Ondansetron’un 25 mM Trizma®HCl’de ve suda hazırlanmış farklı 
konsantrasyonlardaki donör çözeltileri ile elde edilen iyontoforetik geçiş hızı değerleri 

Ondansetron geçiş hızı (nmol sa-1)  

 
Zaman 
(saat) 

                                                Çözünme Ortamı 

Su 25 mM Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01) 

20 mM (n=6) 50 mM (n=6) 20 mM (n=8) 50 mM (n=6) 

Ort SD Ort SD Ort SD Ort SD 

1 54,19 23,80 29,68 12,65 21,38 18,83 16,94 12,31 
2 90,12 36,16 59,30 8,21 58,01 34,58 39,50 11,37 
3 93,28 21,45 82,29 7,85 78,21 36,50 64,45 13,23 
4 106,01 19,76 100,99 10,01 97,60 38,24 79,19 10,97 
5 125,17 13,98 116,05 10,71 109,07 37,68 89,46 10,11 
6 148,47 12,74 131,52 13,37 127,93 38,48 104,84 10,90 
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Şekil 4-13: Ondansetron’un 25 mM Trizma®HCl’de ve suda hazırlanmış farklı 
konsantrasyonlardaki donör çözeltileri ile elde edilen iyontoforetik geçiş hızı 
 

Tablo 4-33: Donörde rekabetçi iyon varlığı etkisinin incelenmesi çalışmasında kullanılan 
ondansetron’un farklı konsantrasyonlardaki donör çözeltilerin pH değerleri 

Ondansetron donör çözeltisinin pH değeri 

Çözünme ortamı 

                Ondansetron konsantrasyonu 

20 mM 50 mM 

Ort SD Ort SD 

Su 5,39 0,01 4,81 0,01 
25 mM TrizmaHCl 4,99 0,02 4,59 0,03 
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Tablo 4-34: Donörde rekabetçi iyon varlığı etkisinin incelenmesi çalışmasında kullanılan 
ondansetron’un farklı konsantrasyonlardaki donör çözeltileri ile elde edilen ondansetron 
kararlı durum geçiş hızı değerleri 

           Jss (nmol sa-1) 

Çözünme ortamı                                     Konsantrasyon 

20 mM 50 mM 

Ort SD r2 Ort SD r2 

Su 136,82 12,74 0,9976 123,79 13,36 0,9987 

25 mM TrizmaHCl 118,5 38,48 0,9979 97,15 10,90 0,9979 

 

4.4.5. Donör Çözeltisindeki Ondansetron Konsantrasyonun Etkisinin 

İncelenmesine Ait Bulgular  

Donör çözeltisindeki ondansetron konsantrasyonun etkisinin incelenmesi 

çalışmaları Yöntem 3.6.5.’te anlatıldığı şekilde gerçekleştirildi. Ondansetron’un 25 mM 

Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01)’de hazırlanmış 0,5 mM, 1 mM, 5 mM, 20 mM ve 50 mM 

konsantrasyonlardaki donör çözeltileri ile geçen kümülatif ondansetron miktarı Tablo 4-

35 ve Şekil 4-13’de; zamana karşı ondansetron iyontoforetik geçiş hızı Tablo 4-36 ve 

Şekil 4-14 ve 4-15’de verilmiştir. Bu çalışmada kullanılan ondansetron donör 

çözeltilerin pH değerleri ise Tablo 4-37’de verilmiştir. Kümülatif miktar-zaman grafiğin 

eğiminden hesaplanan kararlı durum ondansetron geçiş hızı Tablo 4-38’de verilmitir.  

Tablo 4-35: Ondansetron’un 25 mM Trizma®HCl’de hazırlanmış farklı 
konsantrasyonlardaki donör çözeltileri ile elde edilen kümülatif geçiş miktarları (n=6) 

Ondansetron kümülatif geçiş (nmol) 

Zaman 
(saat) 

Konsantrasyon 
0,5 mM 1 mM 5 mM (n=7) 20 mM (n=8) 50 mM 

Ort SD Ort SD Ort SD Ort SD Ort SD 
1 8,78 3,70 7,41 2,97 27,45 14,25 21,38 18,83 16,94 12,31 
2 26,82 6,81 32,37 11,03 77,71 32,01 79,39 52,22 56,44 21,23 
3 51,78 7,07 70,37 18,88 140,90 51,066 157,61 88,19 120,87 32,14 
4 80,94 7,04 121,21 27,41 210,05 71,04 255,20 125,95 200,08 42,27 
5 112,31 7,47 178,15 36,88 293,63 94,35 364,28 162,59 289,54 51,57 
6 145,40 7,97 244,51 46,56 385,04 120,18 492,20 199,85 394,38 60,99 
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Şekil 4-13: Ondansetron’un 25 mM Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01)’de hazırlanmış farklı 
konsantrasyonlardaki donör çözeltileri ile elde edilen kümülatif geçiş miktarı 

 

Tablo 4-36: Ondansetron’un 25 mMTrizma®HCl’de hazırlanmış farklı 
konsantrasyonlardaki donör çözeltileri ile elde edilen iyontoforetik geçiş hızı değerleri 
(n=6) 

Ondansetron geçiş hızı (nmol sa-1) 

Zaman 
(saat) 

                                Konsantrasyon 

0,5 mM 1 mM 5 mM (n=7) 20 mM (n=8) 50 mM 

Ort SD Ort SD Ort SD Ort SD Ort SD 

1 8,78 3,70 7,42 2,97 27,45 14,25 21,38 18,83 16,94 12,31
2 18,03 3,12 24,95 8,07 50,26 17,83 58,01 34,58 39,50 11,37

3 24,96 0,95 38,00 7,90 63,20 19,70 78,21 36,49 64,45 13,23
4 29,17 0,84 50,84 8,56 69,14 20,52 97,60 38,24 79,19 10,97
5 31,37 1,60 56,93 9,57 83,59 23,64 109,07 37,68 89,46 10,11
6 33,06 1,42 66,36 9,79 91,40 26,12 127,93 38,48 104,84 10,90
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Şekil 4-14: Ondansetron’un 25 mM Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01)’de hazırlanmış farklı 
konsantrasyonlardaki donör çözeltileri ile elde edilen geçiş hızı 
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Şekil 4-15: Donör çözeltisindeki ondansetron konsantrasyonu ve iyontoforetik geçiş hızı 
arasındaki ilişki 
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Tablo 4-37: Farklı konsantrasyonlarda hazırlanmış ondansetron donör çözeltilerinin pH 
değerleri 

Ondansetron donör çözeltisinin pH değeri 

Konsantrasyon 
25 mM Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01) 

Ort SD 
0,5 mM 5,22 0,01 
1 mM 5,22 0,01 
5 mM 5,18 0,02 

20 mM 4,99 0,02 
50 mM 4,59 0,03 

 

Tablo 4-38: Ondansetron’un 25 mM Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01)’de hazırlanmış farklı 
konsantrasyonlardaki donör çözeltileri ile elde edilen ondansetron kararlı durum geçiş 
hızı değerleri 

Jss (nmol sa-1) 
Konsantrasyon 25 mM Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01) 

Ort SD r2 
0,5 mM 32,23 1,42 0,9998 
1 mM 61,65 9,67 0,9981 
5 mM 87,49 26,12 0,9993 

20 mM 118,5 38,48 0,9979 
50 mM 97,15 10,90 0,9979 

 

4.4.6. Uygulanan Elektrik Akımı Yoğunluğu Etkisinin İncelenmesi Çalışmasına Ait 

Bulgular 

Uygulanan elektrik akım yoğunluğunun ondansetron’un in vitro iyontoforetik 

geçişine etkisinin incelenmesi çalışmaları Yöntem 3.6.6.’da anlatıldığı şekilde 

gerçekleştirildi. Ondansetron’un 25 mM Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01)’de hazırlanmış 

0,5 mM; 1 mM; 5 mM; 20 mM ve 50 mM konsantrasyonlardaki donör çözeltileri ile 

farklı akım yoğunlukları uygulaması ile geçen kümülatif ondansetron miktarı Tablo 4-

39, 4-40, 4-41 ve Şekil 4-16, 4-17 ve 4-18’da; zamana karşı ondansetron iyontoforetik 

geçiş hızı ise Tablo 4-42,4-43,4-44 ve Şekil 4-19,4-20,4-21,4-22 ve 4-23’de verilmiştir. 

Bu çalışmada kullanılan ondansetron donör çözeltilerin pH değerleri ise Tablo 4-45’te 
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verilmiştir. Kümülatif miktar-zaman grafiğin eğiminden hesaplanan kararlı durum geçiş 

hızı değerleri Tablo 4-46’de verilmitir. 

Tablo 4-39: Ondansetron’un 25 mM Trizma®HCl’de hazırlanmış farklı 
konsantrasyonlardaki donör çözeltileri ile 0,5 mA/cm2 akım yoğunluğu uygulaması ile elde 
edilen kümülatif geçiş miktarları (n=6) 

   Ondansetron kümülatif geçiş (nmol) 

        Akım yoğunluğu 

Zaman (saat) 

                                        0,5 mA/cm2 

0,5 mM  1 mM  5 mM (n=7) 20 mM (n=8) 

Ort SD Ort SD Ort SD Ort SD 

1 8,78 3,70 7,41 2,97 27,45 14,25 21,38 18,83 
2 26,82 6,81 32,37 11,03 77,71 32,01 79,39 52,22 
3 51,78 7,07 70,37 18,88 140,90 51,066 157,61 88,19 
4 80,94 7,04 121,21 27,41 210,05 71,04 255,20 125,95 
5 112,31 7,47 178,15 36,88 293,63 94,35 364,28 162,59 
6 145,40 7,97 244,51 46,56 385,04 120,18 492,20 199,85 

 

 

Tablo 4-40: Ondansetron’un 25 Trizma®HCl’de hazırlanmış farklı konsantrasyonlardaki 
donör çözeltileri ile 0,25 mA/cm2 akım yoğunluğu uygulaması elde edilen kümülatif geçiş 
miktarları (n=6) 

Ondansetron kümülatif geçiş (nmol) 

Akım yoğunluğu 

Zaman 
(saat) 

0,25 mA/cm2 

0,5 mM 1 mM 5 mM 20 mM 

Ort SD Ort SD Ort SD Ort SD 

1 3,58 1,89 5,18 3,42 4,26 0,59 3,61 2,43 
2 14,81 4,60 25,84 10,34 20,21 2,17 15,22 4,91 
3 29,65 6,50 52,38 16,22 45,44 3,96 35,69 6,51 
4 46,01 9,15 81,27 21,51 73,70 6,18 67,64 12,22 
5 63,56 11,26 111,65 26,47 102,13 8,93 109,69 22,55 
6 81,98 13,55 143,02 31,38 133,42 12,35 162,14 35,24 
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Tablo 4-41: Ondansetron’un 25 mM Trizma®HCl’de hazırlanmış farklı 
konsantrasyonlardaki donör çözeltileri ile 0,1 mA/cm2 akım yoğunluğu uygulaması elde 
edilen kümülatif geçiş miktarları (n=6) 

Ondansetron kümülatif geçiş (nmol) 

Akım yoğunluğu 

Zaman (saat) 

                                0,1 mA/cm2 

0,5 mM 1 mM 5 mM 

Ort SD Ort SD Ort SD 

1 2,57 0,75 4,28 2,38 8,24 0,80 
2 7,08 1,67 16,48 3,65 19,91 1,73 
3 13,02 2,67 29,38 5,00 31,74 2,78 
4 19,78 3,47 42,54 6,83 43,91 4,66 
5 26,95 4,48 55,81 8,72 56,27 6,99 
6 34,54 5,55 69,43 11,14 68,96 9,49 
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Şekil 4-16: Ondansetron’un 25 mM Trizma®HCl’de hazırlanmış farklı 
konsantrasyonlardaki donör çözeltileri ile 0,5 mA/cm2 akım yoğunluğu uygulaması ile elde 
edilen kümülatif geçiş miktarı 
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Şekil 4-17: Ondansetron’un 25 mM Trizma®HCl’de hazırlanmış farklı 
konsantrasyonlardaki donör çözeltileri ile 0,25 mA/cm2 akım yoğunluğu uygulaması ile 
elde edilen kümülatif geçiş miktarı 
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Şekil 4-18: Ondansetron’un 25 mM Trizma®HCl’de hazırlanmış farklı 
konsantrasyonlardaki donör çözeltileri ile 0,1 mA/cm2 akım yoğunluğu uygulaması ile elde 
edilen kümülatif geçiş miktarı 
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Tablo 4-42: Ondansetron’un 25 mM Trizma®HCl’de hazırlanmış farklı 
konsantrasyonlardaki donör çözeltileri ile 0,5 mA/cm2 akım yoğunluğu uygulaması ile elde 
edilen iyontoforetik geçiş hızı değerleri (n=6) 

Ondansetron geçiş hızı (nmol sa-1)  

Akım yoğunluğu 

Zaman (saat) 

                              0,5 mA/cm2 

0,5 mM  1 mM  5 mM (n=7) 20 mM (n=8) 

Ort SD Ort SD Ort SD Ort SD 

1 8,78 3,70 7,42 2,97 27,45 14,25 21,38 18,83 
2 18,03 3,12 24,95 8,07 50,26 17,83 58,01 34,58 
3 24.96 0,95 38,00 7,90 63,20 19,70 78,21 36,49 
4 29,17 0,84 50,84 8,56 69,14 20,52 97,60 38,24 
5 31,37 1,60 56,93 9,57 83,59 23,64 109,07 37,68 
6 33,06 1,42 66,36 9,79 91,40 26,12 127,93 38,48 

 

Tablo 4-43: Ondansetron’un 25 mM Trizma®HCl’de hazırlanmış farklı 
konsantrasyonlardaki donör çözeltileri ile 0,25 mA/cm2 akım yoğunluğu uygulaması ile 
elde edilen iyontoforetik geçiş hızı değerleri (n=6) 

Ondansetron geçiş hızı (nmol sa-1)  

 Zaman 
(saat) 

Akım yoğunluğu 

                                               0,25 mA/cm2 

0,5 mM  1 mM  5 mM  20 mM  

Ort SD Ort SD Ort SD Ort SD 

1 3,31 2,23 5,19 3,42 4,26 0,59 3,61 2,43 
2 11,33 4,63 20,66 7,11 15,95 1,64 11,61 2,64 
3 15,67 2,97 26,53 6,32 25,23 2,05 20,47 2,94 
4 17,56 3,35 28,89 6,13 28,26 3,10 31,94 5,92 
5 18,79 2,35 30,38 6,01 28,44 3,46 42,05 10,75 
6 19,79 2,29 31,37 6,60 31,28 3,93 52,45 12,80 

 

 

 

 

 

 



133 

 

 

Tablo 4-44: Ondansetron’un 25 mM Trizma®HCl’de hazırlanmış farklı 
konsantrasyonlardaki donör çözeltileri ile 0,1 mA/cm2 akım yoğunluğu uygulaması ile elde 
edilen iyontoforetik geçiş hızı değerleri (n=6) 

Ondansetron geçiş hızı (nmol sa-1)  

Akım yoğunluğu 

Zaman (saat) 

                              0,1 mA/cm2 

0,5 mM  1 mM  5 mM  

Ort SD Ort SD Ort SD 

1 2,57 0,75 4,33 2,12 8,18 0,73 
2 4,50 1,03 11,90 1,71 11,63 1,05 
3 5,94 1,24 12,99 1,26 11,80 1,50 
4 6,76 0,99 13,41 1,60 12,04 1,79 
5 7,17 1,24 13,58 1,77 12,30 2,04 
6 7,59 1,24 14,11 2,31 12,57 2,15 
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Şekil 4-19: Ondansetron’un 25 mM Trizma®HCl’de hazırlanmış farklı 
konsantrasyonlardaki donör çözeltileri ile 0,5 mA/cm2 akım yoğunluğu uygulaması ile elde 
edilen geçiş hızı 
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Şekil 4-20: Ondansetron’un 25 mM Trizma®HCl’de hazırlanmış farklı 
konsantrasyonlardaki donör çözeltileri ile 0,25 mA/cm2 akım yoğunluğu uygulaması ile 
elde edilen geçiş hızı 
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Şekil 4-21: Ondansetron’un 25 mM Trizma®HCl’de hazırlanmış farklı 
konsantrasyonlardaki donör çözeltileri ile 0,1 mA/cm2 akım yoğunluğu uygulaması ile elde 
edilen geçiş hızı 
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Şekil 4-22: 25 mM Trizma®HCl’de hazırlanmış ondansetron’un 3 farklı konsantrasyonu 
için uygulanan akım yoğunluğu ve iyontoforetik geçiş hızı arasındaki ilişki  
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Şekil 4-23: Uygulanan akım yoğunluğunun ve donör konsantrasyonun ondansetron 
iyontoforetik geçiş hızına etkisi 
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Tablo 4-45: Ondansetron’un 25 mM Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01)’de hazırlanmış farklı 
konsantrasyonlardaki donör çözeltilerin pH değerleri 

Ondansetron donör çözeltisinin pH değeri 

Konsantrasyon 
25 mM Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01) 

Ort SD 
0,5 mM 5,22 0,01 
1 mM 5,22 0,01 
5 mM 5,18 0,02 

20 mM 4,99 0,02 

 

Tablo 4-46: Farklı akım yoğunlukların uygulaması ile ondansetron’un 25 mM 
Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01)’de hazırlanmış farklı konsantrasyonlardaki donör çözeltileri 
ile elde edilen kararlı durum geçiş hızı değerleri 

Jss (nmol sa-1) 

Konsantrasyon 
Akım yoğunluğu (mA/cm2) 

0,1 0,25 0,5 
Ort SD r2 Ort SD r2 Ort SD r2 

0,5 mM 7,38 1,24 0,9997 17,99 2,29 0,9998 32,23 1,42 0,9998
1 mM 13,85 2,30 0,9999 30,87 6,60 0,9999 61,65 9,67 0,9981
5 mM 12,44 2,15 1,0000 29,86 3,93 0,9992 87,49 26,12 0,9993

20 mM - - - 47,25 12,80 0,996 118,5 38,48 0,9979
 
 

4.4.7. Elektrik Akımı Uygulama Süresinin Etkisinin İncelenmesine Ait Bulgular 

Elektrik akımının uygulama süresinin ondansetron in vitro iyontoforetik geçişine 

etkisinin incelenmesi Yöntem 3.6.7.’de anlatıldığı şekilde gerçekleştirildi. 

Ondansetron’un 20 mM konsantrasyonda 25 mM Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01)’de ve 

suda hazırlanmış donör çözeltileri ile geçen kümülatif ondansetron miktarı Tablo 4-47 

ve Şekil 4-24’te; zamana karşı ondansetron iyontoforetik geçiş hızı ise Tablo 4-48 ve 

Şekil 4-25’te verilmiştir. Bu çalışmada kullanılan ondansetron donör çözeltilerin pH 

değerleri Tablo 4-49’de verilmiştir. Kümülatif miktar-zaman grafiğin eğiminden 

hesaplanan ondansetron kararlı durum geçiş hızı ise Tablo 4-50’de verilmitir. 
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Tablo 4-47: Ondansetron’un 25 mM Trizma®HCl’de ve suda hazırlanmış 20 mM 
konsantrasyondaki donör çözeltileri ile 0,5 mA/cm2 akım yoğunluğu uygulaması ile elde 
edilen kümülatif geçiş miktarları (n=3) 

Ondansetron kümülatif geçiş (nmol) 

 
Zaman 
(saat) 

Çözünme Ortamı 

Su 25 mM Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01) 

20 mM 20 mM 

Ort SD Ort SD 

1 46,94 34,59 14,23 10,06 
2 118,13 56,41 66,83 37,22 
3 197,94 66,13 134,33 69,76 
4 291,89 72,56 221,82 106,43 
5 409,92 78,96 327,26 146,33 
6 550,83 72,31 457,09 183,52 
7 719,50 58,34 600,89 224,61 
8 931,70 66,62 764,21 265,95 
20 4665,38 263,47 2903,94 805,52 
22 5455,61 284,02 3347,02 834,90 
24 6242,88 272,34 3772,36 850,67 
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Şekil 4-24: Ondansetron’un 25 mM Trizma®HCl’de ve suda hazırlanmış 20 mM 
konsantrasyondaki donör çözeltileri ile 0,5 mA/cm2 akım yoğunluğu uygulaması 24 saat 
iyontoforez sonunda ile elde edilen kümülatif geçiş miktarı 
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Tablo 4-48: Ondansetron’un 25 mM Trizma®HCl’de ve suda hazırlanmış 20 mM 
konsantrasyondaki donör çözeltileri ile 0,5 mA/cm2 akım yoğunluğu uygulaması ile elde 
edilen iyontoforetik geçiş hızı değerleri (n=3) 

Ondansetron geçiş hızı (nmol sa-1) 

 
Zaman 
(saat) 

                                     Çözünme Ortamı 

Su 25 mM Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01) 

20 mM 20 mM 

Ort SD Ort SD 

1 46,94 34,59 14,23 10,06 
2 71,19 23,91 52,60 27,70 
3 79,82 11,36 67,49 32,56 
4 93,95 9,55 87,50 36,68 
5 118,03 12,55 105,43 40,25 
6 140,91 12,71 129,83 37,33 
7 168,67 28,09 143,80 41,11 
8 212,19 49,07 163,31 41,92 
20 311,14 18,81 178,31 45,94 
22 395,11 12,13 221,54 14,71 
24 393,63 19,05 212,67 8,62 
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Şekil 4-25: Ondansetron’un 25 mM Trizma®HCl’de ve suda hazırlanmış 20 mM 
konsantrasyondaki donör çözeltileri ile 0,5 mA/cm2 akım yoğunluğu uygulaması 24 saat 
iyontoforez sonunda ile elde edilen ondansetron geçiş hızı 



139 

 

 

Tablo 4-49: Ondansetron’un farklı ortamlarda hazırlanmış 20 mM konsantrasyondaki 
çözeltilerin pH değerleri 

Ondansetron donör çözeltisinin pH değeri

Çözünme ortamı Ort SD 

Su  5,39 0,01 

25 mM Trizma®HCl 4.99 0.02 

 

Tablo 4-50: 24 saat iyontoforez ile ondansetron’un 20 mM konsantrasyondaki donör 
çözeltileri ile elde edilen ondansetron kararlı durum geçiş hızı değerleri 

Çözünme ortamı 
Jss (nmol sa-1) 

Ort SD r2 

Su 394,37 18,91 1,0000 

25 mM Trizma®HCl 217,11 8,59 0,9999 

 

4.4.8. Donör Çözeltisi pH’sı Etkisinin İncelenmesi Çalışmasına Ait Bulgular  

Donör çözeltisi pH’sının ondansetron in vitro iyontoforetik geçişine etkisinin 

incelenmesi çalışmaları Yöntem 3.6.8.’de anlatıldığı şekilde gerçekleştirildi. 

Ondansetron’un 25 mM Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01)’de ve 25 mM Trizma®HCl (pH = 

6,4±0,01)’de hazırlanmış 0,5 mM konsantrasyondaki donör çözeltileri ile geçen 

kümülatif ondansetron miktarı Tablo 4-51ve Şekil 4-26’da; zamana karşı ondansetron 

iyontoforetik geçiş hızı ise Tablo 4-52 ve Şekil 4-27’de verilmiştir. Bu çalışmada 

kullanılan ondansetron donör çözeltilerin pH değerleri Tablo 4-53’te verilmiştir. 

Kümülatif miktar-zaman grafiğin eğiminden hesaplanan ondansetron kararlı durum 

geçiş hızı ise Tablo 4-54’te verilmiştir. 
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Tablo 4-51: Ondansetron’un 25 mM Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01)’de ve 25 mM Tris-
Trizma®HCl (pH = 6,40±0,01)’de hazırlanmış 0,5 mM konsantrasyondaki donör çözeltileri 
ile elde edilen kümülatif geçiş miktarları (n=6) 

Ondansetron kümülatif geçiş (nmol) 

Zaman 
(saat) 

Çözünme ortamı 
25 mM Trizma®HCl (pH = 

5,2±0,01)  
25 mM Tris-Trizma®HCl (pH = 

6,50±0,01) 
0,5 mM 0,5 mM 

Ort SD Ort SD 
1 8,78 3,70 2,28 1,18 
2 26,82 6,81 15,00 4,01 
3 51,78 7,07 39,62 6,95 
4 80,94 7,04 72,02 10,15 
5 112,31 7,47 106,01 12,09 
6 145,40 7,97 140,09 14,92 
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Şekil 4-26: Farklı donör pH’larıda ondansetron’un 0,5mM konsantrasyondaki çözeltileri ile 
elde edilen kümülatif miktarı 
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Tablo 4-52: Ondansetron’un 25 mM Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01)’de ve 25 mM Tris-
Trizma®HCl (pH = 6,40±0,01)’de hazırlanmış 0,5 mM konsantrasyondaki donör çözeltileri 
ile elde edilen iyontoforetik geçiş hızı değerleri (n=6) 

Ondansetron geçiş hızı (nmol sa-1) 

Zaman 
(saat) 

Çözünme ortamı 
25 mM Trizma®HCl (pH = 

5,2±0,01) 
25 mM Tris-Trizma®HCl (pH = 

6,40±0,01) 
0,5 mM 0,5 mM 

Ort SD Ort SD 
1 8,78 3,70 2,28 1,18 
2 18,03 3,12 12,72 3,27 
3 24,96 0,95 24,62 3,57 
4 29,17 0,84 32,40 3,48 
5 31,37 1,60 33,98 3,52 
6 33,06 1,42 34,08 3,18 
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Şekil 4-27: Farklı donör pH’larıda ondansetron’un 0,5mM konsantrasyondaki çözeltileri 
ile elde edilen geçiş hızı 
 

Tablo 4-53: Farklı donör pH’larıda ondansetron’un 0,5 mM konsantrasyondaki 
çözeltilerin pH değerleri 

Ondansetron çözeltisinin pH değeri 

Çözünme ortamı Ort SD 

25 mM Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01) 5,22 0,01 
25 mM Tris-Trizma®HCl (pH = 6,40±0,01) 6,40 0,01 
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Tablo 4-54: Farklı donör pH’larıda ondansetron’un 0,5 mM konsantrasyondaki çözeltileri 
ile elde edilen kararlı durum geçiş hızı değerleri 

Çözünme ortamı 
Jss (nmol sa-1) 

Ort SD r2 

25 mM Trizma®HCl (pH 5,2±0,01) 32,23 1,42 0,9998 
25 mM Tris-Trizma®HCl (pH = 6,40±0,01) 34,03 3,17 1,0000 

 

4.5.  Ondansetron’un İn Vitro Transdermal İyontoforetik Geçişine Elektroozmoz 

Katkısının İncelenmesi Çalışmalarına Ait Bulgular  

4.5.1. Elektroozmoz Belirtecin Seçilmesi ve pH’ya Bağlı Olarak İyonizasyonunun 

Hesaplanması 

Parasetamol’ün farklı pH’lardaki iyonizasyon yüzdesi Yöntem 3.7.1.’de 

anlatıldığı şekilde hesaplanmıştır. 

pH 5: % iyonizasyon =  ( , ) = %3,09 . 10-3 → %99,996 non-iyonize  

pH 6: % iyonizasyon =  ( , ) = %3,09 . 10-2 → %99,97 non-iyonize  

pH 6,5:% iyonizasyon =  ( , , ) = %9,76 . 10-2 →%99,90 non-iyonize  

pH 7: % iyonizasyon =  ( , ) = % 0,308 → %99,69 non-iyonize  

pH 7,4: % iyonizasyon =  ( , , ) = % 0,770 → %99,23 non-iyonize  

Parasetamol çalışılan pH aralığında %99,9 iyonize olmayan şekilde 

bulunmaktadır. Bunedenle elektroosmosis belirteci olarak kullanılabilir. 

4.5.2. Elektroozmoz Belirtecinin (Parasetamol) Transdermal Pasif Geçiş 

Çalışmaları Ait Bulgular  

Parasetamol’ün in vitro pasif deriden geçiş çalışmaları Yöntem 3.7.2.’de 

anlatıldığı şekilde gerçekleştirildi. Parasetamol’ün 25 mM Trizma®HCl (pH = 

5,2±0,01)’de hazırlanmış 15 mM konsantrasyondaki çözeltisi ile pasif geçiş çalışma 

sonucu deriden geçen kümülatif parasetamol miktarı Tablo 4-55 ve Şekil 4-28’de; 
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zamana karşı parasetamol pasif geçiş hızı değerleri ise Tablo 4-56 ve Şekil 4-29’de 

verilmiştir. Kümülatif miktar-zaman grafiğin eğiminden hesaplanan parasetamol’ün 

pasif geçiş çalışması ile elde edilen kararlı durum parasetamol geçiş hızı 0,49±0,001 

nmol cm-2 sa-1 olarak hesaplanmıştır (r2=1) 

Tablo 4-55: Parasetamol’ün 25 mM Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01)’de hazırlanmış 15 mM 
konsantrasyondaki  çözeltisi ile pasif geçiş çalışma sonucu elde edilen kümülatif geçiş 
miktarları (n=3)  

Parasetamol kümülatif miktar (nmol) 
Zaman (saat)    Ort   SD 
      1 0 0 
      2 0 0 
      3 0,41 0,001 
      4 0,88 0,003 
      5 1,36 0,010 
      6 1,86 0,010 
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Şekil 4-28: Parasetamol’ün 25 mM Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01)’de hazırlanmış 15 mM 
konsantrasyondaki donör çözeltisi ile pasif geçiş çalışması sonucu elde edilen kümülatif 
geçiş miktarı 
 
Tablo 4-56: Parasetamol’ün 25 mM Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01)’de hazırlanmış 15 mM 
konsantrasyondaki donör çözeltisi ile elde edilen pasif geçiş hızı değerleri (n=3)  

 Parasetamol pasif geçiş hızı (nmol cm-2 sa-1) 

Zaman (saat) Ort    SD 
      1 0 0 
      2 0 0 
      3 0,52 0,001 
      4 0,59 0,003 
      5 0,62 0,002 
      6 0,63 0,001 
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Şekil 4-29: Parasetamol’ün 25 mM Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01)’de hazırlanmış 15 mM 
konsantrasyondaki donör çözeltisi ile elde edilen pasif geçiş hızı 

 

4.5.3. Elektroozmoz Belirtecinin (Parasetamol) Anodal İyontoforetik Geçiş 

Çalışmalarına Ait Bulgular 

4.5.3.1. Parasetamol’ün Kontrol Anodal İyontoforetik Geçiş Çalışmalarına Ait 

Bulgular 

Parasetamol’ün in vitro iyontoforetik geçiş çalışmaları Yöntem 3.7.4.1.’de 

anlatıldığı şekilde gerçekleştirildi. 0,5 mA/cm2; 0,25 mA/cm2 ve 0,1 mA/cm2 akım 

yoğunluğu uygulanması ile parasetamol’ün 25 mM Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01)’de 

hazırlanmış 15 mM konsantrasyondaki donör çözeltisi ile anodal iyontoforetik geçiş 

çalışma sonucu deriden geçen kümülatif parasetamol miktarı Tablo 4-57 ve Şekil 4-

30’da; zamana karşı parasetamol iyontoforetik geçiş hızı değerleri ise Tablo 4-58’de ve 

Şekil 4-31’de verilmiştir. Kümülatif miktar-zaman grafiğin eğiminden hesaplanan 

parasetamol’ün kararlı durumdaki elektroozmotik geçiş hızı ve çözücü akış hızı Tablo 

4-59’de verilmiştir. 
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Tablo 4-57: Parasetamol’ün 25 mM Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01)’de hazırlanmış 15 mM 
konsantrasyondaki donör çözeltisi ile in vitro iyontoforez çalışma sonucu elde edilen 
kümülatif geçiş miktarları (n=3)  

Parasetamol kümülatif miktar (nmol) 

Zaman 
(saat) 

Akım yoğunluğu 

0,5 mA/cm2 0,25 mA/cm2 0,1 mA/cm2 

Ort SD Ort SD Ort SD 
1 9,37 4,18 8,15 4,19 4,10 2,50 
2 33.66 6,78 21,39 7,23 9,22 4,04 
3 63,81 10,99 35,38 9,92 14,97 4,49 
4 95,97 15,98 50,27 12,45 21,54 5,08 
5 129,15 22,08 65,83 15,93 28,48 5,72 
6 163.19 27,62 83,13 19,20 36,06 6,19 
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Şekil 4-30: Parasetamol’ün 25 mM Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01)’de hazırlanmış 15 mM 
konsantrasyondaki donör çözeltisi ile in vitro iyontoforez çalışma sonucu elde edilen 
kümülatif geçiş miktarı 
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Tablo 4-58: Parasetamol’ün 25 mM Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01)’de hazırlanmış 15 mM 
konsantrasyondaki  donör çözeltisi ile in vitro iyontoforez çalışma sonucu elde edilen geçiş 
hızı değerleri (n=3)  

Parasetamol geçiş hızı (nmol sa-1) 

Zaman 
(saat) 

                                       Akım yoğunluğu 
0,5 mA/cm2 0,25 mA/cm2 0,1 mA/cm2 

Ort SD Ort SD Ort SD 
1 9,37 4,18 8,15 4,19 4,10 2,50 
2 24,29 2,69 13,25 3,12 5,11 1,62 
3 30,15 4,25 13,98 2,81 5,98 0,91 
4 32,16 4,98 14,89 2,56 6,82 1,01 
5 33,18 6,13 15,55 3,56 7,43 1,56 
6 34,04 5,59 17,31 3,27 8,12 1,38 
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Şekil 4-31: Parasetamol’ün 25 mM Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01)’de hazırlanmış 15 mM 
konsantrasyondaki donör çözeltisi ile elde edilen elektroozmotik geçiş hızı 
 

Tablo 4-59: Farklı akım yoğunlukların uygulaması ile elde edilen parasetamol’ün kararlı 
durum geçiş hızı değerleri (nmol sa-1) ve çözücü akış hızı 

Akım yoğunluğu 
(mA/cm2) 

Toplam parasetamol JEO  
Net parasetamol 

JEO 
Çözücü akış hızı 

(µL/sa) 

Ort SD r2 Ort SD Ort SD 

0,5  33,61 5,50 0,9999 33,12 5,48 2,24  0,37 
0,25  16,43 3,26 0,9991 15,94 3,20 1,09  0,21 
0,1  7,26 0,83 0,9993 6,77 0,71 4,87 . 10-1 0,09 

0 (kontrol) 0,49  0,00 1,0000 - - - - 
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4.5.3.2. Tekli İyon Koşulunda Elektroozmotik Geçişin İncelenmesine Ait Bulgular 

Tekli iyon koşulunda in vitro elektroozmotik geçişi incelemek için 15 mM 

parasetamol içerecek şekilde ondansetron’un 20 mM ve 50 mM konsantrasyonlarda 

sudaki çözeltisi hazırlandı ve bu koşullarda parasetamol’ün in vitro iyontoforetik geçiş 

çalışmaları Yöntem 3.7.4.2.’de anlatıldığı şekilde gerçekleştirildi. Donör çözeltisinde 20 

ve 50 mM ondansetron varlığında parasetamol’ün elektroozmotik geçişinin olmadığı 

saptandı. 

4.5.3.3. Donör Çözeltisindeki Rekabetçi İyon Türüne Bağlı Elektroozmotik 
Geçişinin İncelenmesine Ait Bulgular 

Donörde rekabetçi iyon türün ondansetron elektroozmotik geçişine etkisinin 

incelenmesi çalışmaları Yöntem 3.7.4.3.’de anlatıldığı şekilde gerçekleştirildi. 15 mM 

parasetamol içeren ondansetron’un 5 mM konsantrasyondaki 25 mM Trizma®HCl (pH 

= 5,2±0,01)’de ve 25 mM NaCl (pH = 5,24±0,01)’de çözeltileri ile deriden geçen 

kümülatif parasetamol miktarı Tablo 4-60 ve Şekil 4-32’de; zamana karşı parasetamol 

elektroozmotik geçiş hızı değerleri ise Tablo 4-61 ve Şekil 4-33’te verilmiştir. 

Kümülatif miktar-zaman grafiğin eğiminden hesaplanan parasetamol kararlı durum 

elektroozmotik geçiş hızı ve çözücü akış hızı ise Tablo 4-62’de verilmitir. 

JEO = V . Cx eşitliği ile dolaylı olarak hesaplanan ondansetron’un elektroozmotik 

geçiş hızı değerleri Tablo 4-63’te, ondansetron’un toplam iyontoforetik geçiş hızı ve 

elektroozmotik geçiş hızı Şekil 4-34’de verilmiştir. 

Tablo 4-60: 5 mM ondansetron varlığında parasetamol’ün 25 mM Trizma®HCl (pH = 
5,2±0,01)’de ve 25 mM NaCl (pH = 5,24±0,01)’de hazırlanmış çözeltileri ile geçen 
kümülatif parasetamol miktarı (n=3) 
     5 mM ondansetron varlığında parasetamol’ün elektroozmotik  kümülatif geçişi (nmol) 

Zaman 
(saat) 

Çözünme ortamı 

25 mM Trizma®HCl 25 mM NaCl 
Ort SD Ort SD 

1 1,69 0,45 7,36 1,04 
2 3,63 0,51 13,72 3,07 
3 5,29 0,50 18,18 3,93 
4 6,70 0,73 22,52 4,66 
5 8,06 0,95 26,83 5,42 
6 9,41 1,21 30,90 6,06 
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Şekil 4-32: 5 mM ondansetron varlığında parasetamol’ün farklı rekabetçi iyonların 
varlığındaki elektroozmotik kümülatif geçiş miktarı 
 

Tablo 4-61: 5 mM ondansetron varlığında parasetamol’ün 25 mM Trizma®HCl (pH = 
5,2±0,01)’de ve 25 mM NaCl (pH = 5,24±0,01)’de hazırlanmış çözeltileri ile elde edilen 
elektroozmotik geçiş hızı değerleri (n=3) 

5 mM ondansetron varlığında parasetamol’ün elektroozmotik geçiş hızı (nmol sa-1) 

Zaman 
(saat) 

Çözünme ortamı 

25 mM Trizma® 25 mM NaCl 

Ort SD Ort SD 

1 1,69 0,45 7,36 1,05 
2 1,94 0,11 6,36 2,02 
3 1,66 0,24 4,46 0,86 
4 1,41 0,32 4,34 0,77 
5 1,36 0,27 4,30 0,86 
6 1,35 0,28 4,07 0,74 
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Şekil 4-33: 5 mM ondansetron varlığında parasetamol’ün farklı rekabetçi iyonların 
varlığındaki elektroozmotik geçiş hızı 

 

Tablo 4-62: 5 mM ondansetron varlığında parasetamol’ün elektroozmotik kararlı durum    
geçiş hızı değerleri ve çözücü akış hızı 

Parasetamol Geçiş 
hızı 

Çözünme ortamı 
25 mM Trizma®HCl (pH 

5,2±0,01) 
25 mM NaCl (pH 

5,40±0,01) 
Ort SD r2 Ort SD r2 

Parasetamol Pasif 
Jss (kontrol) 

0,49 0,00 1,0000 0,49* 0,00* - 

Toplam parasetamol 
JEO 

1,35 0,27 1,0000 4,19 0,73 0,9997 

Net parasetamol JEO 0,86 0,11 - 3,7 0,64 - 
Çözücü akış hızı 

(µL/sa) 
5,73. 10-2 0,02 - 2,47. 10-1 0,05 - 

* 25 mM NaCl (pH 5,40±0,01) ortamında parasetamol’ün pasif geçiş çalışması yapılmadı ama her iki ortam yaklaşık 

aynı pH’ya sahiptir ve her iki pH’da parasetamol tamamen non-iyonize şekilde bulunmaktadır. Bu nedenle 25 mM 
NaCl (pH 5,40±0,01) ortamında parasetamol’ün pasif geçiş hızı 0,49 olarak farz edilmiştir. 
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Tablo 4-63: Farklı rekabetçi iyonların varlığında ondansetron’un 5 mM 
konsantrasyondaki donör çözeltileri ile elde edilen ondansetron kararlı durum 
elektroozmotik geçiş hızı değerleri (n=3) 

Çözünme ortamı 
Ondansetron elektroozmotik geçiş hızı (nmol sa-1) 

Ort SD 

25 mM Trizma®HCl (pH 5,2±0,01) 0,29 0,02 

25 mM NaCl  1,24 0,03 
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Şekil 4-34: Farklı rekabetçi iyonların varlığında ondansetron’un 5 mM 
konsantrasyondaki donör çözeltileri ile elde edilen ondansetron iyontoforetik geçiş hızı  
 

4.5.3.4. Donör Çözeltisinde Rekabetçi İyon Varlığında Elektroozmotik Geçişin 

İncelenmesine Ait Bulgular 

Donörde rekabetçi iyon varlığın elektroozmotik geçişe etkisinin incelenmesi için 

15 mM parasetamol içeren ondansetron’un 20 mM ve 50 mM konsantrasyonlarda suda 

ve 25 mM Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01)’deki çözeltileri hazırlandı ve bu koşullarda 

parasetamol’ün in vitro iyontoforetik geçiş çalışmaları Yöntem 3.7.4.4.’de anlatıldığı 

şekilde gerçekleştirildi. İster tekli iyon durumunda, ister rekabetçi iyon varlığında donör 

çözeltisinde 20 ve 50 mM ondansetron varlığında parasetamol’ün elektroozmotik 

geçişinin olmadığı saptandı. 
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4.5.3.5. Donör Çözeltisindeki Ondansetron Konsantrasyonuna Bağlı Olarak 

Elektroozmotik Geçişin İncelenmesine Ait Bulgular 

Donör çözeltisinde ondansetron konsantrasyonun etkisinin elektroozmotik geçiş 

üzerinde incelenmesi çalışmaları Yöntem 3.7.4.5.’de anlatıldığı şekilde gerçekleştirildi. 

15 mM parasetamol içerecek şekilde ondansetron’un 0,5 mM, 1 mM, 5 mM, 20 mM ve 

50 mM konsantrasyonlardaki 25 mM Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01)’de hazırlanmış 

çözeltileri ile deriden geçen kümülatif parasetamol miktarı Tablo 4-64 ve Şekil 4-35’de; 

zamana karşı parasetamol elektroozmotik geçiş hızı değerleri ise Tablo 4-65 ve Şekil 4-

36’de verilmiştir. Kümülatif miktar-zaman grafiğin eğiminden hesaplanan parasetamol 

kararlı durum elektroozmotik geçiş hızı ve çözücü akış hızı ise Tablo 4-66’de verilmitir. 

20 mM ve 50 mM ondansetron varlığında parasetamol’ün elektroozmotik geçişinin 

olmadığı için tabloda belirtilmemiştir.  

JEO = V . Cx eşitliği ile dolaylı olarak hesaplanan ondansetron’un elektroozmotik 

geçiş hızı değerleri Tablo 4-67’de, ondansetron’un toplam iyontoforetik geçiş hızı ve 

elektroozmotik geçiş hızı Şekil 4-37’de verilmiştir. 

Tablo 4-64: Farklı konsantrasyonlarda ondansetron varlığında, parasetamol’ün 25 mM 
Trizma®HCl’de hazırlanmış 15 mM konsantrasyondaki çözeltisi ile elde edilen kümülatif 
geçiş miktarları (n=3) 

Farklı konsantrasyonlardaki ondansetron varlığında parasetamol kümülatif geçiş 
(nmol) 

Zaman 
(saat) 

Ondansetron konsantrasyonu 

0,5 mM 1 mM 5 mM 20 mM 50 mM 

Ort SD Ort SD Ort SD Ort SD Ort SD

1 11,65 2,64 11,31 6,24 1,69 0,45 0 0 0 0 
2 37,10 6,45 41,42 14,57 3,63 0,51 0 0 0 0 
3 70,70 9,50 78,78 20,65 5,29 0,50 0 0 0 0 
4 106,51 11,49 116,33 25,17 6,70 0,73 0 0 0 0 
5 143,11 13,07 154,59 29,45 8,06 0,95 0 0 0 0 
6 179,69 15,04 193,00 33,88 9,41 1,21 0 0 0 0 
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Şekil 4-35: Şekil 4-36: Farklı ondansetron konsantrasyonlarında ve ondansetron’un 
olmadığı durumundaki parasetamol’ün elektroozmotik geçişinin kümülatif miktarı. 
Şekilde belirtilen konsantrasyonlar ondansetron’un konsantrasyon değerleridir. Parasetamol’ün 
konsantrasyonu bütün koşullarda sabit (15 mM) dır. 

 

Tablo 4-65: Farklı konsantrasyonlarda ondansetron varlığında parasetamol’ün 25 mM 
Trizma®HCl’de hazırlanmış 15 mM konsantrasyondaki çözeltisi ile elde edilen 
elektroozmotik geçiş hızı değerleri (n=3) 

Farklı konsantrasyonlardaki ondansetron varlığında parasetamol elektoosmotik 
geçiş hızı (nmol sa-1) 

Zaman (saat) 

Ondansetron konsantrasyonu 

0,5 mM 1 mM 5 mM 20 mM 50 mM 

Ort SD Ort SD Ort SD Ort SD Ort SD

1 11,65 2,64 11,31 6,24 1,69 0,45 0 0 0 0 
2 25,45 3,82 30,11 8,50 1,94 0,11 0 0 0 0 
3 33,61 3,08 37,37 6,08 1,66 0,24 0 0 0 0 
4 35,81 2,49 37,55 4,56 1,41 0,32 0 0 0 0 
5 36,60 2,97 38,25 4,36 1,36 0,27 0 0 0 0 
6 36,58 3,40 38,415 4,52 1,35 0,28 0 0 0 0 
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Şekil 4-36: Farklı ondansetron konsantrasyonlarında ve ondansetron’un olmadığı 
durumundaki parasetamol’ün elektroozmotik geçiş hızı. Şekilde belirtilen konsantrasyonlar 
ondansetron’un konsantrasyon değerleridir. Parasetamol’ün konsantrasyonu bütün koşullarda 
sabit (15 mM) dır. 

 

Tablo 4-66: Farklı ondansetron konsantrasyonların varlığında parasetamol’ün 25 mM 
Trizma®HCl’de hazırlanmış 15 mM konsantrasyondaki çözeltileri ile elde edilen 
elektroozmotik kararlı durum geçiş hızı ve çözücü akış hızı. (Net parasetamol 
elektroozmotik geçiş hızı değeri, parasetamol pasif geçiş hızının toplam elektroozmotik geçiş 
hızından çıkartılarak elde edilmiştir) 

Parasetamol Geçiş 
hızı 

Ondansetron konsantrasyonu 

0,5 mM 1 mM 5 mM 

Ort SD r2 Ort SD r2 Ort SD r2 
Parasetamol Pasif 

Jss (kontrol) 
0,49 0,00 1,00 0,49 0,00 1,00 0,49 0,00 1,00 

Toplam 
parasetamol JEO 

36,59 3,4 1,00 38,33 4,51 1,00 1,35 0,27 1,00 

Net parasetamol 
JEO 

36,1 3,10 - 37,84 4,36 - 0,86 0,11 - 

Çözücü akış hızı 
(µL/sa) 

2,41 0,23 - 2,52 0,30 - 5,73. 10-2 0,02 - 
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Tablo 4-67: Ondansetron’un 25 mM Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01)’de hazırlanmış farklı 
konsantrasyonlardaki donör çözeltileri ile elde edilen ondansetron kararlı durum 
elektroozmotik geçiş hızı değerleri (n=3) 

Ondansetron konsantrasyonu  
Ondansetron elektroozmotik geçiş hızı (nmol sa-1) 

Ort SD 

0,5 mM 1,21 0,3 
 1 mM 2,52 0,27 
5 mM 0,29 0,02 

20 mM 0 0 
50 mM 0 0 
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Şekil 4-37: Ondansetron’un 25 mM Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01)’de hazırlanmış farklı 
konsantrasyonlardaki çözeltileri ile elde edilen iyontoforetik geçiş hızı (nmol sa-1) 
 

4.5.3.6. Uygulanan Elektrik Akımı Yoğunluğuna Bağlı Olarak Elektroozmotik 
Geçişin İncelenmesine Ait Bulgular 

Uygulanan elektrik akım yoğunluğunun elektroozmotik geçişe etkisinin 

incelenmesi çalışmaları Yöntem 3.7.4.6.’de anlatıldığı şekilde gerçekleştirildi. 15 mM 

parasetamol içeren ondansetron’un 0,5 mM, 1 mM, 5 mM, 20 mM ve 50 mM 

konsantrasyonlardaki 25 mM Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01)’de hazırlanmış donör 

çözeltileri ile farklı akım yoğunlukların uygulaması ile geçen kümülatif parasetamol 

miktarları Tablo 4-68,4-69, 4-70 ve Şekil 4-38,4-39 ve 4-40’da; zamana karşı 

parasetamol elektroozmotik geçiş hızı değerleri ise Tablo 4-71,4-72,4-73 ve Şekil 4-
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41,4-42 ve 4-43’de verilmiştir. Kümülatif miktar-zaman grafiğin eğiminden hesaplanan 

parasetamol kararlı durum elektroozmotik geçiş hızı ve çözücü akış hızı ise Tablo 4-74, 

4-75 ve 4-76’da verilmitir.  

JEO = V . Cx eşitliği ile dolaylı olarak hesaplanan ondansetron’un elektroozmotik 

geçiş hızı değerleri Tablo 4-77’de, ondansetron’un toplam iyontoforetik geçiş hızı ve 

elektroozmotik geçiş hızı Şekil 4-44’te verilmiştir. 

Tablo 4-68: Farklı konsantrasyonlardaki ondansetron varlığında, parasetamol’ün 25 mM 
Trizma®HCl’de hazırlanmış 15 mM konsantrasyondaki çözeltisi ile 0,5 mA/cm2 akım 
yoğunluğun uygulaması ile elde edilen elektroozmotik kümülatif geçiş miktarları (n=3) 

 

Tablo 4-69: Farklı konsantrasyonlardaki ondansetron varlığında, parasetamol’ün 25 mM 
Trizma®HCl’de hazırlanmış 15 mM konsantrasyondaki çözeltisi ile 0,25 mA/cm2 akım 
yoğunluğun uygulaması ile elde edilen elektroozmotik kümülatif geçiş miktarları (n=3) 

Parasetamol kümülatif geçiş (nmol) 
Akım yoğunluğu

Zaman 
(saat) 

                                                  0,25 mA/cm2 
                                 Ondansetron konsantrasyonu  

0,5 mM 1 mM 5 mM 20 mM 
Ort SD Ort SD Ort SD Ort SD 

1 7,23 1,14 8,12 2,19 7,32 1,58 0 0 
2 19,69 1,31 20,08 5,44 14,35 1,06 0 0 
3 35,60 4,75 36,50 6,79 19,98 1,32 0 0 
4 51,09 6,88 54,70 7,59 25,16 1,59 0 0 
5 66,94 9,14 73,23 8,67 29,76 1,85 0 0 
6 83,15 11,40 91,99 10,47 34,39 2,58 0 0 

Parasetamol elektroozmotik kümülatif geçiş miktarı (nmol) 
Akım yoğunluğu 

Zaman 
(saat) 

0,5 mA/cm2 
Ondansetron konsantrasyonu 

0,5 mM 1 mM 5 mM 20 mM 
Ort SD Ort SD Ort SD Ort SD 

1 11,65 2,64 11,31 6,24 1,69 0,45 0 0 
2 37,10 6,45 41,42 14,57 3,63 0,51 0 0 
3 70,70 9,50 78,78 20,65 5,29 0,50 0 0 
4 106,51 11,49 116,33 25,17 6,70 0,73 0 0 
5 143,11 13,07 154,59 29,45 8,06 0,95 0 0 
6 179,70 15,04 193,00 33,88 9,41 1,21 0 0 
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Tablo 4-70: Farklı konsantrasyonlardaki ondansetron varlığında, parasetamol’ün 25 mM 
Trizma®HCl’de hazırlanmış 15 mM konsantrasyondaki çözeltisi ile 0,1 mA/cm2 akım 
yoğunluğun uygulaması ile elde edilen elektroozmotik kümülatif geçiş miktarları (n=3) 

Parasetamol kümülatif geçiş (nmol) 

Akım yoğunluğu 

Zaman (saat) 

0,1 mA/cm2 

Ondansetron konsantrasyonu 

0,5 mM 1 mM 5 mM 

Ort SD Ort SD Ort SD 

1 4,73 0,49 4,99 0,51 9,86 2,68 
2 12,74 0,94 13,62 0,9 19,58 2,44 
3 22,13 2,10 23,72 2,09 26,90 3,99 
4 31,51 2,79 33,97 3,56 34,13 5,04 
5 40,97 3,76 44,35 5,21 40,68 5,80 
6 50,38 4,76 54,67 6,83 48,05 5,92 
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Şekil 4-38: 0,5 mA/cm2 akım yoğunluğunda parasetamol’ün farklı ondansetron 
konsantrasyonlarında ve ondansetron’un olmadığı durumundaki elektroozmotik geçişinin 
kümülatif miktarı. Şekilde belirtilen konsantrasyonlar ondansetron’un konsantrasyon 
değerleridir. Parasetamol’ün konsantrasyonu bütün koşullarda sabit (15 mM) dır. 
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Şekil 4-39: 0,25 mA/cm2 akım yoğunluğunda parasetamol’ün farklı ondansetron 
konsantrasyonlarında ve ondansetron’un olmadığı durumundaki elektroozmotik geçişinin 
kümülatif miktarı (nmol). Şekilde belirtilen konsantrasyonlar ondansetron’un konsantrasyon 
değerleridir. Parasetamol’ün konsantrasyonu bütün koşullarda sabit (15 mM) dır. 
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Şekil 4-40: 0,1 mA/cm2 akım yoğunluğunda parasetamol’ün farklı ondansetron 
konsantrasyonlarında ve ondansetron’un olmadığı durumundaki elektroozmotik geçişinin 
kümülatif miktarı (nmol). Şekilde belirtilen konsantrasyonlar ondansetron’un konsantrasyon 
değerleridir. Parasetamol’ün konsantrasyonu bütün koşullarda sabit (15 mM) dır. 
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Tablo 4-71: Farklı konsantrasyonlardaki ondansetron varlığında, parasetamol’ün 25 mM 
Trizma®HCl’de hazırlanmış 15 mM konsantrasyondaki çözeltisi ile 0,5 mA/cm2 akım 
yoğunluğun uygulaması ile elde edilen parasetamol elektroozmotik geçiş hızı değerleri 
(n=3) 

 

Tablo 4-72: Farklı konsantrasyonlardaki ondansetron varlığında, parasetamol’ün 25 mM 
Trizma®HCl’de hazırlanmış 15 mM konsantrasyondaki çözeltisi ile 0,25 mA/cm2 akım 
yoğunluğun uygulaması ile elde edilen parasetamol elektroozmotik geçiş hızı değerleri 
(n=3) 

Parasetamol geçiş hızı (nmol sa-1)  

 Zaman 
(saat) 

                                         Akım yoğunluğu 

                                               0,25 mA/cm2 

0,5 mM  1 mM  5 mM  20 mM  

 Ort SD Ort SD Ort SD Ort SD 

1 7,23 1,14 8,12 2,19 7,33 1,58 0 0 
2 12,45 2,18 11,96 3,27 7,03 0,56 0 0 
3 15,91 3,67 16,42 1,67 5,63 0,42 0 0 
4 15,49 2,18 18,21 2,24 5,18 0,35 0 0 
5 15,85 2,28 18,53 3,07 4,60 0,62 0 0 
6 16,20 2,26 18,75 2,92 4,63 0,92 0 0 

 

 

 

 

Parasetamol geçiş hızı (nmol sa-1) 

Akım yoğunluğu 

Zaman 
(saat) 

0,5 mA/cm2 

Ondansetron konsantrasyonu 

0,5 mM 1 mM 5 mM 20 mM 

Ort SD Ort SD Ort SD Ort SD 

1 11,65 2,64 11,31 6,24 1,69 0,45 0 0 
2 25,45 3,82 30,11 8,50 1,94 0,11 0 0 
3 33,61 3,08 37,37 6,08 1,66 0,24 0 0 
4 35,81 2,49 37,55 4,56 1,41 0,32 0 0 
5 36,60 2,97 38,25 4,36 1,36 0,27 0 0 
6 36,58 3,40 38,41 4,52 1,35 0,28 0 0 
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Tablo 4-73: Farklı konsantrasyonlardaki ondansetron varlığında, parasetamol’ün 25 mM 
Trizma®HCl’de hazırlanmış 15 mM konsantrasyondaki çözeltisi ile 0,1 mA/cm2 akım 
yoğunluğun uygulaması ile elde edilen parasetamol elektroozmotik geçiş hızı değerleri 
(n=3) 

Parasetamol geçiş hızı (nmol sa-1) 

Akım yoğunluğu 

Zaman (saat) 

0,1 mA/cm2 

Ondansetron konsantrasyonu 

0,5 mM 1 mM 5 mM 

Ort SD Ort SD Ort SD 

1 4,73 0,49 4,99 0,51 6,79 9,86 
2 8,01 1,14 8,64 0,94 10,62 9,71 
3 9,39 1,18 10,09 1,18 6,01 7,32 
4 9,37 0,79 10,25 1,51 7,08 7,23 
5 9,46 0,98 10,38 1,65 6,22 6,55 
6 9,41 1,04 10,32 1,62 7,02 7,37 
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Şekil 4-41: Farklı konsantrasyonlardaki ondansetron varlığında, parasetamol’ün 25 mM 
Trizma®HCl’de hazırlanmış 15 mM konsantrasyondaki çözeltisi ile 0,5 mA/cm2 akım 
yoğunluğun uygulaması ile elde edilen parasetamol elektroozmotik geçiş hızı. Şekilde belirtilen 
konsantrasyonlar ondansetron’un konsantrasyon değerleridir. Parasetamol’ün konsantrasyonu 
bütün koşullarda sabit (15 mM) dır. 
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Şekil 4-42: Farklı konsantrasyonlardaki ondansetron varlığında, parasetamol’ün 25 mM 
Trizma®HCl’de hazırlanmış 15 mM konsantrasyondaki çözeltisi ile 0,25 mA/cm2 akım 
yoğunluğun uygulaması ile elde edilen parasetamol elektroozmotik geçiş hızı. Şekilde 
belirtilen konsantrasyonlar ondansetron’un konsantrasyon değerleridir. Parasetamol’ün konsantrasyonu 
bütün koşullarda sabit (15 mM) dır. 
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Şekil 4-43: Farklı konsantrasyonlardaki ondansetron varlığında, parasetamol’ün 25 mM 
Trizma®HCl’de hazırlanmış 15 mM konsantrasyondaki çözeltisi ile 0,1 mA/cm2 akım 
yoğunluğun uygulaması ile elde edilen parasetamol elektroozmotik geçiş hızı. Şekilde 
belirtilen konsantrasyonlar ondansetron’un konsantrasyon değerleridir. Parasetamol’ün konsantrasyonu 
bütün koşullarda sabit (15 mM) dır. 
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Tablo 4-74: 0,5 mA/cm2 akım yoğunlukların uygulaması ile ondansetron’un farklı 
konsantrasyonların varlığında parasetamol’ün 25 mM Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01)’de 
hazırlanmış 15 mM konsantrasyondaki donör çözeltileri ile elde edilen parasetamol 
kararlı durum elektroozmotik geçiş hızı değerleri ve çözücü akış hızı.  

Parasetamol Geçiş 
hızı (nmol sa-1) 

Ondansetron konsantrasyonu 

0,5 mM 1 mM 5 mM 

Ort SD r2 Ort SD r2 Ort SD r2 

Parasetamol Pasif 
Jss (kontrol) 

0,49 0,00 1,00 0,49 0,00 1,00 0,49 0,00 1,00 

Toplam 
parasetamol JEO 

36,59 3,4 1,00 38,33 4,51 1,00 1,35 0,27 1,00 

Net parasetamol JEO 36,1 3,10 - 37,84 4,36 - 0,86 0,11 - 
Çözücü akış hızı 

(µL/sa) 
2,41 0,23 - 2,52 0,30 - 5,73. 10-2 0,02 - 

 

Tablo 4-75: 0,25 mA/cm2 akım yoğunlukların uygulaması ile ondansetron’un farklı 
konsantrasyonların varlığında parasetamol’ün 25 mM Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01)’de 
hazırlanmış 15 mM konsantrasyondaki donör çözeltileri ile elde edilen parasetamol 
kararlı durum elektroozmotik geçiş hızı değerleri ve çözücü akış hızı. 

Parasetamol Geçiş 
hızı (nmol sa-1) 

Ondansetron konsantrasyonu 

0,5 mM 1 mM 5 mM 

Ort SD r2 Ort SD r2 Ort SD r2 

Parasetamol Pasif Jss 
(kontrol) 

0,49 0,00 1,00 0,49 0,00 1,00 0,49 0,00 1,00 

Toplam parasetamol 
JEO 

16,03 2,26 1,00 18,50 2,90 1,00 4,62 0,90 1,00 

Net parasetamol JEO 15,54 2,20 - 18,01 2,51 - 4,13 0,73 - 
Çözücü akış hızı 

(µL/sa) 
1,04 0,15 - 1,2 0,19 - 2,75 . 10-1 0,06 - 

 

 

 

 

 

 

 



162 

 

Tablo 4-76: 0,1 mA/cm2 akım yoğunlukların uygulaması ile ondansetron’un farklı 
konsantrasyonların varlığında parasetamol’ün 25 mM Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01)’de 
hazırlanmış 15 mM konsantrasyondaki donör çözeltileri ile elde edilen parasetamol 
kararlı durum elektroozmotik geçiş hızı değerleri ve çözücü akış hızı. 

Parasetamol Geçiş 
hızı (nmol sa-1)   

Ondansetron konsantrasyonu 

0,5 mM 1 mM 5 mM 

Ort SD r2 Ort SD r2 Ort SD r2 

Parasetamol Pasif 
Jss (kontrol) 

0,49  0,00 1,00 0,49  0,00 1,0 0,49  0,00 1,00 

Toplam parasetamol 
JEO  

9,43 1,03 1,00 10,35 1,60 1,0 6,96 0,31 0,9988 

Net parasetamol JEO 8,94 0,98 - 9,86 1,53 - 6,47 0,20 - 
Çözücü akış hızı 

(µL/sa) 
0,596  0,07 - 0,658 0,11 - 0,431  0,02 - 

 

Tablo 4-77: Farklı akım yoğunlukların uygulaması ile ondansetron’un 25 mM 
Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01)’de hazırlanmış farklı konsantrasyonlardaki donör çözeltileri 
ile elde edilen ondansetron kararlı durum elektroozmotik geçiş hızı değerleri (n=3) 

Ondansetron elektroozmotik geçiş hızı (nmol sa-1) 

 
Ondansetron 

konsantrasyonu

Akım yoğunluğu (mA/cm2) 

0,1 0,25 0,5 

Ort SD Ort SD Ort SD 

0,5 mM 0,30 0,03 0,52 0,03 1,21 0,3 
1 mM 0,66 0,14 1,2 0,08 2,52 0,27 
5 mM 2,16 0,10 1,38 0,07 0,29 0,02 

20 mM - - 0 0 0 0 
50 mM - - - - 0 0 
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Şekil 4-44: Uygulanan akım yoğunluğunun ve konsantrasyonun ondansetron’un 
iyontoforetik geçişine (nmol sa-1) etkisi. Belirtilen konsantrasyonlar ondansetron’un 
konsantrasyon değerleridir. 

  

4.5.3.7. Donör Çözeltisi pH’sına Bağlı Olarak Elektroozmotik Geçişin 

İncelenmesine Ait Bulgular 

Donör çözeltisi pH’sının elektroosmosise etkisinin incelenmesi çalışması 

Yöntem 3.7.4.7.’de anlatıldığı şekilde gerçekleştirildi. 

0,5 mM konsantrasyonunda ondansetron içeren parasetamol’ün 25 mM Trizma®HCl 

(pH = 5,2±0,01)’de ve 25 mM Trizma®HCl (pH = 6,4±0,01)’de hazırlanmış 15 mM 

konsantrasyondaki donör çözeltileri ile geçen kümülatif parasetamol miktarı Tablo 4-78 

ve Şekil 4-45’te; zamana karşı parasetamol elektroozmotik geçiş hızı ise Tablo 4-79 ve 

Şekil 4-46’da verilmiştir. Kümülatif miktar-zaman grafiğin eğiminden hesaplanan 

parasetamol kararlı durum elektroozmotik geçiş hızı ve çözücü akış hızı ise Tablo 4-

80’da verilmitir.  

JEO = V . Cx eşitliği ile dolaylı olarak hesaplanan ondansetron’un elektroozmotik 
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geçiş hızı değerleri Tablo 4-81’de, ondansetron’un toplam iyontoforetik geçiş hızı ve 

elektroozmotik geçiş hızı Şekil 4-47’de verilmiştir.  

Tablo 4-78: 0,5 mM ondansetron varlığında 25 mM Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01)’de ve 25 
mM Tris-Trizma®HCl (pH = 6,40±0,01)’de hazırlanmış 15 mM konsantrasyondaki 
parasetamol donör çözeltileri ile elde edilen parasetamol’ün elektroozmotik kümülatif 
geçiş miktarları (n=3) 

0,5 mM ondansetron varlığında parasetamol’ün elektroozmotik  kümülatif geçişi (nmol) 

Zaman 
(saat) 

Çözünme ortamı 
25 mM Trizma®HCl (pH = 

5,2±0,01) 
25 mM Tris-Trizma®HCl (pH = 6,50±0,01) 

0,5 mM 0,5 mM 

Ort SD Ort SD 

1 11,65 2,64 8,21 2,53 

2 37,10 6,45 42,92 11,37 

3 70,70 9,50 88,72 16,10 

4 106,51 11,48 142,41 17,50 

5 143,11 13,07 198,93 18,91 

6 179,69 15,04 256,99 21,69 
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Şekil 4-45: 0,5 mM ondansetron varlığında 25 mM Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01)’de ve 25 
mM Tris-Trizma®HCl (pH = 6,40±0,01)’de hazırlanmış 15 mM konsantrasyondaki 
parasetamol donör çözeltileri ile elde edilen parasetamol’ün elektroozmotik kümülatif 
geçiş miktarları 
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Tablo 4-79: 0,5 mM ondansetron varlığında 25 mM Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01)’de ve 25 
mM Tris-Trizma®HCl (pH = 6,40±0,01)’de hazırlanmış 15 mM konsantrasyondaki 
parasetamol donör çözeltileri ile elde edilen parasetamol’ün elektroozmotik geçiş hızı 
değerleri (n=3) 

0,5 mM ondansetron varlığında parasetamol’ün elektroozmotik geçiş hızı (nmol sa-1)

Zaman 
(saat) 

Çözünme ortamı 

25 mM Trizma®HCl (pH = 
5,2±0,01) 

25 mM Tris-Trizma®HCl (pH = 
6,50±0,01) 

0,5 mM 0,5 mM 

Ort SD Ort SD 

1 11,65 2,64 8,21 2,53 
2 25,45 3,82 34,71 8,84 
3 33,61 3,08 45,80 5,57 
4 35,81 2,49 53,68 2,19 
5 36,59 2,97 56,52 2,21 
6 36,58 3,40 58,06 2,89 
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Şekil 4-46: 0,5 mM ondansetron varlığında 25 mM Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01)’de ve 25 
mM Tris-Trizma®HCl (pH = 6,40±0,01)’de hazırlanmış 15 mM konsantrasyondaki 
parasetamol donör çözeltileri ile elde edilen parasetamol’ün elektroozmotik geçiş hızı 
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Tablo 4-80: 0,5 mM ondansetron varlığında parasetamol’ün 25 mM Trizma®HCl (pH = 
5,2±0,01)’de ve 25 mM Tris-Trizma®HCl (pH = 6,4±0,01)’de hazırlanmış 15 mM 
konsantrasyondaki donör çözeltileri ile elde edilen parasetamol kararlı durum 
elektroozmotik geçiş hızı değerleri ve çözücü akış hızı.  

Parasetamol Geçiş hızı (nmol sa-1)  

Çözünme ortamı  

25 mM Trizma®HCl  
(pH = 5,2±0,01) 

25 mM Tris-Trizma®HCl  
(pH = 6,40±0,01) 

Ort SD r2 Ort SD r2 
Parasetamol Pasif Jss (kontrol) 0,49 0,00 1,00 0,49  0,00 1,0 

Toplam parasetamol JEO  36,59 3,4 1,00 57,29 2,85 0,9999 
Net parasetamol JEO 36,1 3,10 - 56,8 2,71 - 

Çözücü akış hızı (µL/sa) 2,41 0,23 - 3,79  0,19 - 

 

Tablo 4-81: Farklı donör pH’larıda ondansetron’un 0,5 mM konsantrasyondaki çözeltileri 
ile elde edilen kararlı durum elektroozmotik geçiş hızı değerleri 

Çözünme ortamı 
Ondansetron elektroozmotik geçiş hızı (nmol sa-1) 

Ort SD 

25 mM Trizma®HCl (pH 5,2±0,01) 1,21 0,3 
25 mM Tris-Trizma®HCl (pH = 

6,40±0,01) 
1,90 0,11 
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Şekil 4-47: Farklı donör pH’larıda ondansetron’un 25 mM Trizma®HCl (pH = 
5,2±0,01)’de ve 25 mM Tris-Trizma®HCl (pH = 6,4±0,01)’de hazırlanmış 0,5mM 
konsantrasyondaki çözeltileri ile elde edilen iyontoforetik geçiş hızı 



167 

 

4.5.4. Elektroozmoz Belirtecinin (Parasetamol) Katodal İyontoforetik Geçiş 
Çalışmalarına Ait Bulgular 

Parasetamol’ün katodal elektroozmotik geçiş çalışmaları Yöntem 3.7.5.’te 

anlatıldığı şekilde gerçekleştirildi. 1 mM ve 5 mM ondansetron içeren parasetamol’ün 

25 mM Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01)’de hazırlanmış 15 mM konsantrasyonundaki 

donör çözeltileri ile elde edilen zamana karşı parasetamol katodal elektroozmotik geçiş 

hızı değerleri Tablo 4-82’de verilmiştir.  

Tablo 4-82: Farklı konsantrasyonlarda ondansetron varlığında parasetamol’ün 25 mM 
Trizma®HCl’de hazırlanmış 15 mM konsantrasyondaki çözeltisi ile elde edilen 
parasetamol katodal elektroozmotik geçiş hızı değerleri (n=3) 

Parasetamol’ün katodal elektroozmotik geçiş hızı (nmol sa-1) 

 
Zaman (saat) 

Ondansetron konsantrasyonu 
1 mM 5 mM 

Ort SD Ort SD 
1 0 0 12,86 0,92 
6 0,68 0,36 38,76 8,79 

 

4.6. Ondansetron’un İn Vitro Transdermal İyontoforetik Geçiş Etkinliğinin 
Değerlendirilmesine Ait Bulgular 

Bu bölümde farklı iyontoforetik uygulamalar ile elde edilen ondansetron’un 

kararlı durum iyontoforetik geçiş hızı, transport sayısı, mol kesri (MF), EF ve IF 

faktörleri Yöntem 3.8.’de belirtildiği gibi hesaplanmıştır ve tablo halinde verilmiştir. 

Tablo 4-83: Ondansetron’un 25 mM Trizma®HCl’de hazırlanmış farklı konsantrasyonlardaki 
donör çözeltileri ile 0,5 mA/cm2 akım yoğunluğu uygulaması ile elde edilen iyontoforetik geçiş 
etkinliği (n=6) 

Konsantrasyon Jss (Ort±SD) 
(nmol sa-1) 

tx EF IF MF 

0,5 mM 32,23±1,42 0,01±0,00 - 0,1 0,02 
1 mM 61,65±9,67 0,02±0,003 - 0,88 0,04 

5 mM (n=7) 87,49±26,12 0,03±0,01 380 24,90 0,17 
20 mM (n=8) 118,5±38,48 0,04±0,01 174 - 0,44 

50 mM 97,15±10,90 0,03±0,003 118 - 0,67 
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Tablo 4-84: Ondansetron’un 25 mM Trizma®HCl’de hazırlanmış farklı 
konsantrasyonlardaki donör çözeltileri ile 0,25 mA/cm2 akım yoğunluğu uygulaması ile 
elde edilen iyontoforetik etkinliği (n=6) 

Konsantrasyon
Jss (Ort±SD) 
(nmol sa-1) 

tx EF IF MF 

0,5 mM 17,99±2,29 0,01±0,00 - 1,02 0,02 
1 mM 30,87±6,60 0,02±0,004 - 0,90 0,04 
5 mM 29,86±3,93 0,02±0,002 130 3,56 0,17 
20 mM 47,25±12,80 0,03±0,01 69 - 0,44 

 

Tablo 4-85: Ondansetron’un 25 mM Trizma®HCl’de hazırlanmış farklı 
konsantrasyonlardaki donör çözeltileri ile 0,1 mA/cm2 akım yoğunluğu uygulaması ile elde 
edilen iyontoforetik geçiş etkinliği (n=6) 

Konsantrasyon
Jss (Ort±SD) 
(nmol sa-1) 

tx EF IF MF 

0,5 mM 7,38±1,24 0,01±0,00 - 0,77 0,02 
1 mM 13,85±2,30 0,02±0,003 - 0,70 0,04 
5 mM 12,44±2,15 0,02±0,003 54 1,04 0,17 

 

Tablo 4-86: Ondansetron’un 25 mM Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01)’de ve 25 mM NaCl (pH 
= 5,24±0,01)’de hazırlanmış 5 mM konsantrasyondaki donör çözeltileri ile elde edilen 
iyontoforetik geçiş hızı değerleri 

İyontoforez 
etkinliği 

Çözünme ortamı 
25 mM Trizma®HCl (pH = 

5,2±0,01) 
25 mM NaCl (pH = 

5,24±0,01) 
Jss (Ort±SD) 

(nmol sa-1) 
87,49±26,12 69,49±17,53 

tx 0,03±0,01 0,02±0,005 
EF 380 - 
IF 24,90 8,02 

MF 0,17 0,17 

 

 

 

 

 



169 

 

Tablo 4-87: Donörde rekabetçi iyon varlığı etkisinin incelenmesi çalışmasında kullanılan 
ondansetron’un farklı konsantrasyonlardaki donör çözeltileri ile elde edilen iyontoforetik 
geçiş etkinliği 

 
İyontoforez 

etkinliği 

Çözünme ortamı 
25 mM Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01) Su 

Konsantrasyon Konsantrasyon 
20 mM 50 mM 20 mM 50 mM 

Jss (Ort±SD) 
(nmol sa-1) 

118,5±38,48 97,15±10,90 136,82±12,74 123,79±13,36 

tx 0,04±0,01 0,03±0,003 0,04±0,004 0,04±0,004 
EF 174 118 193 146 
IF - - - - 

MF 0,44 0,67 1 1 

 

Tablo 4-88: Farklı donör pH’larıda ondansetron’un 0,5 mM konsantrasyondaki çözeltileri 
ile elde edilen iyontoforetik geçiş etkinliği 

İyontoforez 
etkinliği 

Çözünme ortamı 
25 mM Trizma®HCl (pH = 

5,2±0,01) 
25 mM Tris-Trizma®HCl (pH = 

6,40±0,01) 
Jss 

(Ort±SD) 
(nmol sa-1) 

32,23±1,42 34,03±3,17 

tx                    0,01±0,00 0,01±0,00 
IF 0,1 - 

MF 0,02 0,02 

 

Tablo 4-89: Farklı elektrik akımı uygulama süreleri ile ondansetron’un 20 mM 
konsantrasyondaki çözeltileri ile elde edilen iyontoforetik geçiş etkinliği 

 
İyontoforez 

etkinliği 

Çözünme ortamı
25 mM Trizma®HCl (pH = 

5,2±0,01) 
Su 

Elektrik akım uygulama süresi Elektrik akım uygulama süresi 
6 h 24 h 6 h 24h 

Jss (Ort±SD) 
(nmol sa-1) 

118,5±38,48 217,11±8,59 136,82±12,74 394,37±18,91 

tx 0,04±0,01 0,06±0,003 0,04±0,004 0,12±0,01 
EF 174 - 193 - 
IF - - - - 

MF 0,44 0,44 1 1 
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4.7. Ondansetron’un Post-iyontoforetik Transdermal Geçişinin İncelenmesine Ait 
Bulgular 

Yöntem 3.9’da belirtildiği gibi farklı deney koşullarında ondansetron’un 

iyontoforez ve post-iyontoforez olmak üzere 24 saat geçiş ile elde edilen kümülatif 

ondansetron tablo ve şekil olarak belirtilmiştir. 24 saat iyontoforez ve ardından gelen 24 

saat post-iyontoforez sürecinde geçen kümülatif ondansetron miktarları Tablo 4-94 ve 

Şekil 4-54‘de verilmiştir. 

Tablo 4-90: Ondansetron’un 25 mM Trizma®HCl’de hazırlanmış farklı 
konsantrasyonlardaki donör çözeltileri ile farklı akım yoğunlukların uygulaması sonrası 
elde edilen kümülatif post-iyontoforetik geçiş miktarları (n=3) 

Post-iyontoforetik Kümülatif ondansetron miktarı (nmol) 

Akım 
yoğunluğu 

Ondansetron donör konsantrasyonu 
0,5 mM 1 mM 5 mM 20 mM 50 mM 

Ort SD Ort SD Ort Ort SD Ort SD 
 

Ort 
0,1 mA/cm2 3,24 0,34 103,31 16,81 183,72 17,56 - - - - 
0,25 
mA/cm2 

76,88 3,43 195,62 44,00 203,97 17,36 389,51 15,92 - - 

0,5 mA/cm2 223,48 36,26 381,19 19,07 698,19 30,20 815,22 100,04 739,96 101,7 
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Şekil 4-48: Ondansetron’un 25 mM Trizma®HCl’de hazırlanmış farklı 
konsantrasyonlardaki donör çözeltileri ile 0,5 mA/cm2 akım yoğunlukların uygulaması 
sonrası elde edilen kümülatif post-iyontoforetik geçiş miktarları. Şekilde IF iyontoforezi, 
Post-IF ise post-iyontoforezi simgeler. 
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Şekil 4-49: Ondansetron’un 25 mM Trizma®HCl’de hazırlanmış farklı 
konsantrasyonlardaki donör çözeltileri ile 0,25 mA/cm2 akım yoğunlukların uygulaması 
sonrası elde edilen kümülatif post-iyontoforetik geçiş miktarları. Şekilde IF iyontoforezi, 
Post-IF ise post-iyontoforezi simgeler. 
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Şekil 4-50: Ondansetron’un 25 mM Trizma®HCl’de hazırlanmış farklı 
konsantrasyonlardaki donör çözeltileri ile 0,1 mA/cm2 akım yoğunlukların uygulaması 
sonrası elde edilen kümülatif post-iyontoforetik geçiş miktarları. Şekilde IF iyontoforezi, 
Post-IF ise post-iyontoforezi simgeler. 
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Tablo 4-91: Donörde rekabetçi iyon varlığının incelenmesi çalışmasında ondansetron’un 
suda ve 25 mM Trizma®HCl’de hazırlanmış farklı konsantrasyonlardaki donör çözeltileri 
ile elde edilen post-iyontoforetik kümülatif geçiş miktarları (n=3) 

Post-iyontoforetik Kümülatif ondansetron miktarı (nmol) 
Çözünme ortamı 

Konsantrasyon 
25 mM Trizma®HCl (pH 5,2±0,01) Su 

Ort SD Ort SD 
20 mM 815,22 100,4   1034,86 40,56 
50 mM 739,96 101,71 834,43 88,92 
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Şekil 4-51: Donörde rekabetçi iyon varlığının incelenmesi çalışmasında ondansetron’un 25 
mM Trizma®HCl’de hazırlanmış farklı konsantrasyonlardaki donör çözeltileri ile elde 
edilen post-iyontoforetik kümülatif geçiş miktarları 

 

Tablo 4-92: Donörde farklı rekabetçi iyonların varlığında ondansetron’un 25 mM 
Trizma®HCl’de hazırlanmış 5mM konsantrasyondaki donör çözeltileri ile elde edilen post-
iyontoforetik kümülatif geçiş miktarları (n=3) 

Post-iyontoforetik Kümülatif ondansetron miktarı (nmol) 

Çözünme ortamı 

Konsantrasyon 
25 mM Trizma®HCl (pH 5,2±0,01) 25 mM NaCl 

Ort SD Ort SD 
5 mM 698,19 130,20 528,09 71,234 
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Şekil 4-52: Donörde farklı rekabetçi iyonların varlığında ondansetron’un 25 mM 
Trizma®HCl’de hazırlanmış 5mM konsantrasyondaki donör çözeltileri ile elde edilen post-
iyontoforetik kümülatif miktarları 

 

Tablo 4-93: Farklı donör pH’larında ondansetron’un 25 mM Trizma®HCl’de ve 25 mM 
Tris-Trizma®HCl’de hazırlanmış 0,5mM konsantrasyondaki donör çözeltileri ile elde 
edilen post-iyontoforetik kümülatif geçiş miktarları (n=3) 

Post-iyontoforetik Kümülatif ondansetron miktarı (nmol) 
Çözünme ortamı 

Konsantrasyon 
25 mM Trizma®HCl (pH 

5,2±0,01) 
25 mM Tris-Trizma®HCl (pH 

6,4±0,01) 
Ort SD Ort SD 

0,5 mM 223,48 36,26 266,67 4,94 
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Şekil 4-53: Farklı donör pH’larında ondansetron’un 25 mM Trizma®HCl’de ve 25 mM 
Tris-Trizma®HCl’de hazırlanmış 0,5mM konsantrasyondaki donör çözeltileri ile elde 
edilen post-iyontoforetik kümülatif geçiş miktarları  
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Tablo 4-94: Farklı elektrik akım uygulama süreleri ile ondansetron’un 25 mM 
Trizma®HCl’de ve suda hazırlanmış 20mM konsantrasyondaki donör çözeltileri ile elde 
edilen post-iyontoforetik kümülatif geçiş miktarları (n=3) 

Post-iyontoforetik Kümülatif ondansetron miktarı (nmol) 
Elektrik akımı uygulama süresi 

Çözünme ortamı 
6 saat 24 saat 

Ort SD Ort* SD 
Su  1034,86 40,56 7129,46 213,12 

25 mM Trizma®HCl (pH 5,2±0,01) 815,22 100,4 5708,68 201,46 
* Bu değer deneyin 48. saatine aittir.  
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Şekil 4-54: Farklı elektrik akım uygulama süreleri ile ondansetron’un 25 mM 
Trizma®HCl’de ve suda hazırlanmış 20mM konsantrasyondaki donör çözeltileri ile elde 
edilen post iyontoforetik kümülatif geçiş miktarları 
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4.8. Transdermal İyontoforez Sonrası Deride Ondansetron Birikiminin 
İncelenmesine Ait Bulgular 

Yöntem 3.10.’da belirtildiği gibi farklı deney koşullarında ondansetron’un 

iyontoforez ve post-iyontoforez olmak üzere 24 saat geçiş ile elde edilen kümülatif 

ondansetron miktarları tablo ve şekil olarak verilmiştir. 

Tablo 4-95: Ondansetron’un 25 mM Trizma®HCl’de hazırlanmış farklı 
konsantrasyonlardaki donör çözeltileri ile farklı akım yoğunlukların uygulaması ile deride 
biriken post-iyontoforetik kümülatif geçiş miktarları (n=3) 

İyontoforez sonrası deride biriken kümülatif ondansetron miktarı (nmol) 

Akım 

yoğunluğu 

mA/cm2 

Ondansetron donör konsantrasyonu 
0,5 mM 1 mM 5 mM 20 mM 50 mM 

Ort SD Ort SD Ort Ort Ort SD Ort SD 

0,1 67,22 11,45 101,13 19,13 121,25 18,00 - - - - 

0,25 158,96 27,10 187,57 29,37 170,02 16,76 370,94 59,15 - - 

0,5 212,79 20,34 271,27 19,86 625,12 97,02 654,29 77,36 739,9 101,71 

 

Tablo 4-96: Donörde rekabetçi iyon varlığının incelenmesi çalışmasında ondansetron’un 
25 mM Trizma®HCl’de hazırlanmış farklı konsantrasyonlardaki donör çözeltileri ile 
deride biriken post-iyontoforetik kümülatif geçiş miktarları (n=3) 

Post-iyontoforetik Kümülatif ondansetron miktarı (nmol) 
Çözünme ortamı 

Konsantrasyon 
25 mM Trizma®HCl (pH 5,2±0,01) Su 

Ort SD Ort SD 
20 mM 654,29 77,36 965,206 57,94 
50 mM 630,56 96,34 786,23 102,45 

 

Tablo 4-97: Farklı donör pH’larında ondansetron’un 25 mM Trizma®HCl ve 25 mM Tris-
Trizma®HCl’de hazırlanmış 0,5 mM konsantrasyondaki donör çözeltileri ile deride 
biriken post-iyontoforetik kümülatif geçiş miktarları (n=3) 

Post-iyontoforetik Kümülatif ondansetron miktarı (nmol) 
Çözünme ortamı 

Konsantrasyon 
25 mM Trizma®HCl (pH 

5,2±0,01)
25 mM Tris-Trizma®HCl (pH 

6,4±0,01) 
Ort SD Ort SD 

0,5 mM 212,79        20,34 228,59 12,54 
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4.9. Ondansetron’un Transdermal İyontoforetik Hedef Geçiş Hızı İçin 

Farmakokinetik Hesaplamalar ve Terapötik Yaklaşıma Ait Bulgular 

Ondansetron için önerilen doz rejimi emezisin şiddetine göre değişiklik gösterir. 

Yüksek emetojenik kemoterapilerde 2-5 gün boyunca 3 x 8 mg IV veya 3 x 0,15 mg/kg 

IV uygulanması gerekmektedir. Pediyatride ise, 4. ve 8. saatten sonra 0,15 mg/kg IV 

uygulanmalıdır. Ondansetron günlük en yüksek dozu 32 mg’dir (Donnere 2003). Orta 

derecede emetojenik kemoterapilerde ise ilk günde 2-3 x 8 mg IV; ileriki günlerde (2-5 

gün boyunca) ise 8 mg IV doz verilir ve 8 saatte bir 8 mg oral doz ile devam edilir. 

Pediyatride ise 3 x 4 mg/gün veya 2 x 8 mg/gün oral doz olarak verilir (Donnere 2003). 

Ondansetron giriş hızını hesaplamak için, ondansetron’un bazı farmakokinetik 

özellikleri gerekmektedir. Vd = 160 L, Cl = 500 mL/dk, t50 = 4 h, Css(ortalama) = 30-40 

ng/mL, Css(max) = 183-199 ng/mL bilinmesi gereken farmakokinetik parametreleridir. 1 

mol ondansetron 365,9 g ondansetron içerdiğine göre, 40 ng/mL olan kararlı durum 

Css(ortalama) elde edebilmek için, 

K0 = Css Cl = 40 x 500 = 20000 ng/dk = 20,00 μg/dk 

(20,00 . 10-6 g) ÷ 365,9 = 5,46 . 10-8 mol = 54,66 nmol 

40 ng/mL olan Css(ortalama) elde edebilmek için 54,66 nmol/dk geçiş hızı ile 

ondansetron bazı transdermal iyontoforez ile deriden geçmelidir. Diğer ifade ile 40 

ng/mL olan Css(ortalama) elde edebilmek için, hedeflenen iyontoforetik giriş hızı 54,66 

nmol/dk (3,28 μmol/sa) dir. 

199 ng/mL olan kararlı durum Css(max) edebilmek için, 

K0 = Css Cl = 199 x 500 = 99500 ng/dk =  99,5 μg/dk  

(99,5 . 10-6 g) ÷ 365,9 = 2,72 . 10-7 mol = 272 nmol 

199 ng/mL olan Css(max) elde edebilmek için 272 nmol/dk geçiş hızı ile 

ondansetron bazı transdermal iyontoforez ile deriden geçmelidir. Diğer ifade ile 199 

ng/mL olan Css(ortalama) elde edebilmek için, hedeflenen iyontoforetik giriş hızı 272 

nmol/dk (16,32 μmol/sa) dir.  Birim yüzey alanından geçiş hızını hesaplarsak, 20 cm2 

boyutunda yüzey alanı kullanıldığı taktirde hedeflenen iyontoforetik geçiş hızı 2,73-

13,6 nmol dk-1 cm-2 olmalıdır.  
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5. TARTIŞMA 

 

Ondansetron kemoterapi ve radyoterapi uygulamalarının yan etkisi olarak ortaya 

çıkan bulantı ve kusmanın önlenmesinde yaygın olarak kullanılan antiemetik etkili bir 

ilaçtır (Baber ve ark. 1992; Scarantino ve ark. 1992). Seçici 5-HT3 reseptör antagonisti 

olan ondansetron kemoterapi ve radyoterapi ile ilk 24 saat içinde oluşan ciddi bulantı ve 

kusmaları etkin bir şekilde inhibe eder. Ayrıca ameliyat sonrası oluşan bulantı ve 

kusmaların önlenmesi için kullanılır. Dolayısı ile ondansetron bulantı ve kusmanın hem 

tedavisi hem de önlemesinde yaygın olarak kullanılmaktadır (Hesketh 2000). 

Karaciğerde ilk geçiş etkisi nedeniyle ondansetronun oral biyoyararlanımı yaklaşık %60 

civarında ve biyolojik yarılanma ömrü (T50) 3-5 saattir (Wilde ve Markham 1996; 

Sweetman 2002). Ayrıca CYP3A4 ve p-glikoprotein ile intestinal sekresyonu gibi 

intestinal metabolizmaya da uğramaktadır (Schinkel ve ark. 1996)  

Günümüzde ondansetron oral veya parenteral yol ile uygulanmaktadır. Ancak, 

özellikle kemoterapi tedavisi gören hastalara oral veya parenteral yol ile antiemetik 

ilaçların verilmesinde bazı zorluklar söz konusudur.  Bu hastalarda kemoterapötik 

ilaçların yan etkilerine bağlı olarak bulantı kusma yanı sıra, damar atrofisi oluşmaktadır. 

Damarlarda oluşan hasardan dolayı ilaçların intravenöz olarak uygulanması oldukça zor 

ve girişimsel bir yaklaşımdır. Ondansetron’un oral olarak uygulanmasındaki en önemli 

dezavantaj ise sistemik absorpsiyondan önce ilacın kusma ile dışarı atılmasıdır. Diğer 

yandan oral ilaç alımı bulantı ve kusmayı tetiklemektedir. Ayrıca oral yolla alınan 

ondansetron hepatik ilk geçiş etkisine maruz kalmakta ve nispeten düşük 

biyoyararlanım göstermektedir. Dolayısı ile konvansiyonel dozaj şekilleri ile oral ve 

parenteral yol ile uygulanan ondansetron tedavisinde bazı yetersizlikler görülmektedir. 

Bu nedenle, girişimsel olmayan diğer yollar ile uygulanacak alternatif ilaç taşıyıcı 

sistemleri ile hastanın tedaviye uyuncu düzeltilerek bu problemlerin üstesinden 

gelebilmesi beklenmektedir. Bu yaklaşımla ondansetron’un alternatif ilaç taşıyıcı 

sistemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar literatürde kayıtlıdır (Gwak ve ark. 

2004a; Rodriguez ve ark. 1998; Tugcu-Demiröz ve ark. 2006; Cho ve ark. 2008; 

Gungor, Okyar ve ark. 2010) 
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Girişimsel olmayan ve oral ve parenteral yola alternatif olarak gösterilen 

transdermal yol; özellikle tedaviye hasta uyuncunun yüksek olması, gerektiğinde 

tedavinin hemen sonlandırılabilmesi, sabit hızda organizmaya ilaç verilmesi ile kararlı 

ilaç plazma düzeyinin sağlanması ve hepatik ilk geçiş etkisinin ortadan kalkması gibi 

çeşitli üstünlüklere sahiptir. Ancak transdermal yol ile ilaçların verilmesinde en önemli 

engel, organizmayı doğal koruma mekanizması nedeniyle derinin en dış tabakası olan 

stratum corneum’dur. Bu nedenle, hala sınırlı sayıda ilaç pasif difüzyon esasına dayalı 

olarak transdermal uygulama ile verilebilmektedir. Transdermal uygulamada özellikle 

ilaç molekülünün fizikokimyasal özellikleri önem taşımakta, ve genel olarak derinin 

geçirgenliği sadece küçük lipofilik bileşiklere kısıtlı olmaktadır (Potts ve Francoeur 

1991; Kalia ve ark. 1998; Prausnitz ve Langer 2008). Derinin güçlü bariyer özelliğini 

aşmak için kimyasal penetrasyon arttırıcıların formülasyonlara ilave edilmesi yanında, 

iyontoforez, elektroporasyon ve sonoforez gibi fiziksel yöntemlerin uygulanması ya da 

mikroiğnelerin kullanılması söz konusudur (Kanikkannan ve ark. 2000; Lombry ve ark. 

2000; Mitragotri ve ark. 2000; Kraut ve Fauser 2001; Tao ve Desai 2003). 

İyontoforez yöntemi düşük miktarlarda (0,5 mA/cm2) elektrik akımı 

uygulanması ile ilaç moleküllerinin deriden geçişini sağlayan fiziksel bir tekniktir 

(Delgado-Charro ve Guy 2002). Pasif difüzyon esaslı transdermal uygulamanın aksine 

iyontoforez ile yüksek oranda özellikle polar karakterdeki ve elektriksel olarak yüklü 

ilaç molekülerinin deriden geçişi sağlanır (Kalia ve ark. 1998; Sieg ve Wascotte 2009). 

Transdermal iyontoforez uygulaması ile ilaç moleküllerinin deriden geçişi -pasif 

geçişin ihmal edilir düzeyde olduğu kabul edilerek- elektromigrasyon ve elektroozmoz 

olmak üzere iki ana mekanizma ile gerçekleşir. İyontoforez tekniği temel olarak ilaç 

moleküllerinin uygulanan elektrik akımı ile oluşan potansiyel elektriksel gradyan ile -

pasif geçişi söz konusu olmayan- yüklü ilaç moleküllerinin biyolojik membrandan 

geçişini sağlar. Bu mekanizma elektromigrasyon olarak adlandırılır. Elektromigrasyon 

ile elektriksel olarak yüklü ilaç molekülerinin deriden geçişi sağlanırken, elektroozmoz 

ile yüksek molekül ağırlıklı ve yüksüz nötral moleküllerin deriden geçişi sağlanmaktadır 

(Kalia ve ark. 2004; Priya ve ark. 2006; Phipps ve ark. 2007). 
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Fizyolojik koşulda negatif yüklü olan derinin uygulanan elektrik akımı etkisi ile 

seçici geçirgen özelliğine (permselektif karakterine) bağlı olarak oluşan çözücü akışı ile 

sistemde bulunan nötral polar bileşiklerin geçişi de söz konusudur. Fizyolojik pH’larda 

deri negatif yüklü olduğundan dolayı katyonlara karşı seçici geçirgen özelliktedir. Bu 

nedenle elektrik akımının uygulanması ile anottan katot yönüne net bir konvektif 

çözücü akışı (elektroozmoz) gerçekleşir. Elektroozmoz, katyonik türlerin geçişini 

arttırır, anyonik türlerin geçişini inhibe eder ve nötral polar moleküllerin geçişine olanak 

sağlar (Guy 2007). 

 Transdermal iyontoforez uygulaması ile ilaç moleküllerinin deriden geçişi için 

optimizasyon çalışmaları, ilaç molekülünün fizikokimyasal özelliklerine ve 

iyontoforetik sistemin uygulanmasındaki parametrelere dayanmaktadır (Kalia ve ark. 

1998; Mudry, Guy ve ark. 2007) 

Elektromigrasyon ve elektroozmozun toplam iyontoforetik geçişe katkısı, ilaç 

molekülünün hareketliliği ve molekül ağırlığı gibi fizikokimyasal özelliklerine bağlıdır. 

Transdermal iyontoforetik geçişine yönelik optimizasyon çalışmalarında 

elektromigrasyon ve elektroozmozun toplam geçişe katkısının değerlendirilmesi 

oldukça önem taşımaktadır (Kalia ve ark. 1998; Guy 2007). 

Transdermal iyontoforez yöntemi pasif difüzyon esasına dayalı olarak 

transdermal uygulamanın avantajları yanı sıra diğer üstünlüklere de sahiptir. En önemli 

özelliği ise derinin yapısı üzerinde anlamlı bir değişiklik oluşturmadan ilaç 

moleküllerinin geçişini kontrollü bir şekilde gerçekleştirmesidir (Curdy ve ark. 2002; 

Guy 2007; Sieg ve Wascotte 2009). Ayrıca, iyontoforez esaslı transdermal uygulama ile 

deriden geçiş için birey içi ve bireyler arası değişkenlik daha azalmakta, polar ve 

iyonize olabilen bileşikler ile daha büyük molekül ağırlığına sahip ilaç molekülerin 

deriden geçişi de sağlanabilmektedir. Diğer en önemli avantajı ise uygulanan elektrik 

akımının kontrolü ile programlanmış olarak hastaya özel dozlama yapılabilmesidir 

(Singh ve Roberts 1989; Kalia ve ark. 2004; Wang ve ark. 2005; Mudry, Guy ve ark. 

2007). 

Bu tez çalışmasının amacı; antiemetik tedaviye hasta uyuncunun arttırılması, 
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hastaların yaşam kalitelerinin yükseltilmesi ve aynı zamanda ilk geçiş etkisinin ortadan 

kaldırılarak ilacın biyoyararlanımının arttırılması yaklaşımları ile, ondansetron’un 

konvansiyonel ilaç şekillerine alternatif transdermal sisteminin geliştirilmesine yönelik 

iyontoforez yöntemi ile deriden geçişini etkileyen parametrelerin incelenmesidir. Bu 

kapsamda, farmakokinetik parametrelerine dayanarak hedeflenen deriden geçiş hızını 

sağlayan ondansetron’un iyontoforetik sistemin optimizasyonuna ve ondansetron’un 

transdermal iyontoforetik geçiş mekanizmalarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalar 

gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmamızda öncelikle ondansetron’un miktar tayini için kullanılan HPLC 

yönteminin validasyonu yapılarak, yöntemin doğrusallığı, kesinliği (gün içi kesinlik ve 

günler arası kesinlik), doğruluğu, seçiciliği, teşhis limiti, miktar tayini limiti ve 

stabilitesi araştırılmıştır (ICH Tripartite Guideline 1995). Doğrusallık çalışmasında elde 

edilen standart eğrinin (Şekil 4-2) determinasyon katsayısının yüksek olması 

(r2=0,9999) ve her konsantrasyonda elde edilen pik alanlarına ait relatif standart sapma 

değerlerinin (Tablo 4-1) % 2’nin altında olması nedeni ile doğru denkleminin miktar 

tayininde kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. Gün içi kesinlik (Tablo 4-2) ve günler 

arası kesinlik (Tablo 4-3) için yapılan çalışmalarda elde edilen relatif standart sapma 

değerleri de % 2’den küçük bulunarak yöntemin kesinliği ispatlanmıştır. Yöntemin 

doğruluğu için yapılan çalışmalarda elde edilen geri kazanma değerlerinin (% 98,27-

100,09) istenen sınırlar (% 100±2) içinde olduğu saptanmıştır (Tablo 4-4). Yöntemin 

seçiciliği için yapılan çalışmalarda, donör ve reseptör çözeltilerinde kullanılan diğer 

bileşiklerin ondansetron’un alıkonma süresinde herhangi bir pik vermediği ve miktar 

tayinini etkilemediği saptanmıştır. Ondansetron miktar tayini yönteminin teşhis limiti 

0,016 μg/mL ve miktar tayini limiti 0,052 μg/mL olarak bulunmuştur.  

Ondansetron’un transdermal iyontoforetik geçiş mekanizmalarını aydınlatılması 

için elektroozmoz belirteci olarak kullanılan parasetamol’ün miktar tayininde kullanılan 

HPLC yönteminin validasyonu yapılarak, yöntemin doğrusallığı, kesinliği (gün içi 

kesinlik ve günler arası kesinlik), doğruluğu, seçiciliği, teşhis limiti, miktar tayini limiti 

ve stabilitesi araştırılmıştır (ICH Tripartite Guideline 1995). Doğrusallık çalışmasında 

elde edilen standart eğrinin (Şekil 4-3) determinasyon katsayısının yüksek olması 
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(r2=0,9999) ve her konsantrasyonda elde edilen pik alanlarına ait relatif standart sapma 

değerlerinin (Tablo 4-6) % 2’nin altında olması nedeni ile doğru denkleminin miktar 

tayininde kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. Gün içi kesinlik (Tablo 4-7) ve günler 

arası kesinlik (Tablo 4-8) için yapılan çalışmalarda elde edilen relatif standart sapma 

değerleri % 2’den küçük bulunarak yöntemin kesinliği saptanmıştır. Yöntemin 

doğruluğu için yapılan çalışmada elde edilen geri kazanma değerlerinin (%99,71-

101,80) istenen sınırlar (% 100± 2) içinde olduğu saptanmıştır (Tablo 4-9). Yöntemin 

seçiciliği için yapılan çalışmalarda,  deri ile donör ve reseptör çözeltilerinde kullanılan 

elektrolit ve tampon çözeltilerinin, parasetamol’ün alıkonma zamanında herhangi bir 

pik vermediği ve miktar tayinini etkilemediği saptanmıştır. Miktar tayini yönteminin 

teşhis limiti 0,004 ng/mL ve miktar tayini limiti 0,013 ng/mL olarak bulunmuştur. 

Transdermal iyontoforetik geçiş çalışmalarında ondansetron’un donör ve 

reseptör kompartmanlarında kullanılan çözeltilerdeki stabilitesi yanında, uygulanan 

elektrik akımının varlığında ve deri ile temas sürecindeki stabilitesi önem taşımaktadır. 

Bu nedenle çalışmamızda öncelikle transdermal iyontoforetik geçiş çalışmaları için 

gerekli olan süre (24 saat), analiz için ise 48 saat süre ile, ondansetron’un belirtilen 

koşullardaki stabilitesi incelenmiştir. Elde edilen miktar tayini sonuçlarına göre relatif 

standart sapma değerinin % 2’nin altında olması ile ondansetron’un belirtilen koşullar 

altında dayanıklı olarak kaldığı saptanmıştır (Tablo 4-5, 4-14, 4-15 ve 4-16). Ayrıca 

aynı şekilde elektroozmoz belirteci olan parasetamol’ün reseptör çözeltisindeki 

stabilitesi de incelenmiştir. Elde edilen miktar tayini sonuçlarının relatif standart sapma 

değerinin % 2 nin altında olması ile parasetamol’ün de dayanaklı olarak kaldığı 

saptanmıştır (Tablo 4-10).  

Ondansetron’un transdermal iyontoforetik geçişinin incelenmesine yönelik 

çalışmalarda reseptör ve donör kompartmanlarında kullanılacak çözeltilerin içeriğinin 

belirlenmesinde en önemli parametre ondansetron’un bu ortamlardaki çözünürlüğünün 

saptanmasıdır. Zayıf bazik karakterde (pka 7,4) bir ilaç olan ondanseron iyonize 

olduğunda katyonik yapıdadır (Leak ve Woodford 1989; MacKinnon ve Collin 1989). 

Bu nedenle ondansetron’un anodal transdermal iyontoforetik geçişi incelenmiştir. 

Derinin izolelektrik noktasının üzerindeki pH değerlerinde ilaçların elektromigrasyon 
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ile geçişi yanında elektroozmotik geçişin katkısı da olmaktadır (Marro, Guy ve ark. 

2001; Kalia ve ark. 1998; Nugroho, Li, Danhof ve ark. 2004). Elektroozmozun temeli 

fizyolojik şartlarda derinin elektriksel yüke sahip olmasına dayanmaktadır. Net 

elektriksel yüke sahip bir membrana elektrik akımı (potansiyel farkı) uygulandığında 

çözücü akışı rekabetçi (counter) iyonların –deri ile zıt yüklü olan iyonlar- hareketi 

yönünde gerçekleşmektedir (Pikal 2001). Dolayısı ile fizyolojik pH değerinde (pH=7,4) 

deri negatif yüklü olduğundan konvektif çözücü akışının (elektroozmotik geçiş) anottan 

katot yönüne doğru gerçekleştiği gösterilmiştir (Burnette ve Marrero 1986; Burnette ve 

Ongpipattanakul 1987; Luzardo-Alvarez ve ark. 1998; Marro, Guy ve ark. 2001). Bu 

nedenle pozitif yüklü olan ondansetron’un anodal iyontoforez yöntemi ile deriden 

geçişine elektroozmotik katkının sağlanması için, derinin izolektrik noktasının 

üzerindeki pH değerlerindeki çözeltilerin kullanılması gerekmektedir. Çalışmalarımızda 

kullanılan domuz derisinin izoelektrik noktasının 4,4 olduğu kayıtlıdır (Marro, Guy ve 

ark. 2001). Ayrıca, donör çözeltilerin pH’nın artışı ile elektroozmotik geçişin ilacın 

toplam iyontoforetik transportuna katkısının fazla olduğu bildirilmiştir (Lopez ve ark. 

2001). Bu nedenle ondansetron’un transdermal iyontoforetik geçişinin incelenmesinde 

donör çözeltilerin pH’sının 5’in üzerinde olması planlanmıştır (Tablo 4-12). 

Diğer taraftan ilacın iyonizasyonu ve çözünürlüğü açısından da donör 

çözeltilerin pH’nın optimizasyonu gerekmektedir. Ondansetron’un zayıf bazik 

özelliğine bağlı olarak donör çözeltinin pH’sının artışı ile çözünürlüğü azalmaktadır. 

Bunun yanı sıra log P değeri ≈ 2,14 olan ondansetron orta derecede lipofilik karakterde 

bir ilaçtır (Lewis ve Dickins 2003) ve donör çözeltisinin pH’sının arttırılması ile iyonize 

olan fraksiyonun log P değeri artar. Dolayısı ile daha yüksek pH değerlerindeki 

çözeltilerde daha lipofilik şekilde davranarak çözünürlüğü daha azalır. Diğer bir ifade 

ile donör çözeltisinin pH’sının artışına bağlı olarak gerek iyonizasyon derecesinin 

azalması, gerekse log D değerinin artması nedeniyle ondansetron’un çözünürlüğü 

azalmaktadır. Bu nedenle ondansetron’un farklı pH değerindeki çözeltilerdeki 

çözünürlüğü incelenmiş ve log D değerleri hesaplanmıştır. pH 10,6’da ondansetron’un 

log D değeri 2,2’dir (Hsyu, Pritchard, Bozigian ve ark. 1994). Çalışmamızda deneysel 

çözünürlük çalışmalarına göre, ondansetron’un pH 5’deki çözünürlüğü 24,72±3,05 

mg/mL ve pH 6,5’taki çözünürlüğü 0,31±0,19 mg/mL olarak bulunmuştur (Tablo 4-12). 
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Ondansetron pH 5 ve pH 6,5’taki çözeltilerde sırasıyla %99,60 ve %88,81 oranında 

iyonize haldedir. Bölüm 4.3.1.’de belirtildiği gibi ondansetron’un pH 5’teki log D 

değeri ~ -0,1; pH 6,5’taki log D değeri ise ~ 1,75 olarak hesaplanmıştır. pH 5 ve pH 

6,5’taki çözeltilerinde ondansetron’un iyonizasyon derecesi açısından çok fazla fark 

olmamasına rağmen, ilacın log D değerleri arasında anlamlı fark olduğu (P < 0,05) 

görülmüştür. Buna bağlı olarak pH artışı ile ondansetron’un çözünürlüğü anlamlı olarak 

azaldığı saptanmıştır. 

Donör olarak kullanılan çözelti toplam iyontoforetik geçişe elektroozmozun da 

katkıda bulunmasını sağlayacak- veya en azında ters elektroozmozu önleyecek– kadar 

yüksek, ondansetron’un çözünürlüğünü yeteri derecede sağlayacak kadar da düşük 

pH’ya sahip olması gerekmektedir. Çalışmamızda elde edilen ondansetron’un 

çözünürlük verileri değerlendirildiğinde; 25 mM NaCl ve 25 mM Trizma®HCl 

çözeltilerinin en yüksek pH’ya sahip olması ve aynı zamanda yeterli miktarda 

ondansetron’un çözünürlüğünü sağlamları açısından ondansetronun transdermal 

iyontoforetik geçiş çalışmaları için donör çözeltisinde kullanılması için uygun ortamlar 

olduğu saptanmıştır (Tablo 4-12).  

Ancak donörde kullanılan elektrolit türü de önemlidir ve donör içeriğinin 

seçilmesinde göz önünde bulundurulması gerekmektedir. (Nugroho, Li, Danhof ve ark. 

2004; Nugroho, Li, Grossklaus ve ark. 2004). 25 mM NaCl çözeltisi kullanıldığında 

donörde serbestleşen katyon Na+ iken, 25 mM Trizma®HCl çözeltisi kullanıldığında ise 

Tris+’tir. Tris+’in molekül ağırlığı ve molekül büyüklüğü Na+ iyonlarından daha büyük 

olduğu için, daha az hareketlidir ve dolayısı ile Faraday kanununa göre ilaç molekülü 

ile deri altına yük taşıması açısından daha az rekabet edebilir (Kalia ve ark. 2004; 

Phipps ve ark. 2007). Dolayısı ile Tris+ iyonunun varlığı ile ondansetron’un 

iyontoforetik geçişinin daha az kısıtlanması beklenmektedir. Oysa Na+ iyonları oldukça 

küçük ve hareketli iyonlardır. Bu nedenle ondansetron ile yaptıkları rekabette çok daha 

fazla yük deri altına taşıyabileceklerdir. Dolayısı ile Na+ iyonlarının varlığında daha az 

miktarda yük ondansetron ile deri altına taşınacak ve ondansetron’un iyontoforetik geçiş 

etkinliği kısıtlanabilecektir. Bu nedenden dolayı 25 mM Trizma®HCl çözeltisi donörde 

elektrolit (background) olarak seçişlmiştir.   



184 

 

Transdermal iyontoforetik geçiş çalışmalarında reseptör olarak kullanılan 

çözeltilerin mümkün olduğunca in vivo koşuldaki iyon içeriğini taklit edecek şekilde 

ayarlanması önerilmektedir. Bunun nedeni, iyotoforetik geçişte uygulanan elektrik 

akımının sistemde bulunan ilaç molekülü dışındaki diğer bütün iyonlar tarafından da 

kullanılmasıdır (Sage ve Riviere 1992; Guy 1996; Guy 2007). Reseptör ortamının 

seçiminde diğer önemli bir parametre ise, ilacın reseptörde sonsuz seyrelme koşulunu 

(sink koşulu) sağlayacak şekilde yeterli miktarda çözünmesidir. Bu amaçla in vitro 

iyontoforetik geçiş çalışmalarında reseptör ortam olarak yaygın olarak kullanılan 

çözeltilerden PBS tampon çözeltisi (pH 7,4; 0,15 M)  (Nugroho, Li, Danhof ve ark. 

2004; Ita ve Banga 2009; Kumar ve Lin 2009; Ackaert, Eikelenboom ve ark. 2010) ve 

154 mM sodyum klorür çözeltisinde (Miller ve ark. 1990; Wang ve ark. 2000; 

Chaturvedula ve ark. 2005; Giller ve Delgado-Charro 2009) ondansetron’un çözünürlük 

çalışmaları gerçekleştirildi ve ondansetron’un her iki ortamda doymuş çözeltisinin pH’sı 

ölçüldü. Çözünürlük bulguları, ondansetron’un PBS tampon ve (pH 7,4) ve 154 mM 

sodyum klorür çözeltilerindeki çözünürlüğünün birbirine yakın olduğu ve aralarında 

istatistiksel olarak anlamlı fark (P>0,05) bulunmadığını göstermiştir (Tablo 4-11). 

Ayrıca, ondansetron’un her iki ortamdaki doymuş çözeltilerinin de yaklaşık aynı pH’ya 

(≈ pH= 5) sahip olduğu saptandı (Tablo 4-11). Aynı zamanda 154 mM NaCl ve PBS 

tampon çözeltisi aynı molariteye sahiptir. PBS tampon çözeltisinin pH değeri 7,4 olması 

fizyolojik şartları taklit etse de, ondansetron çözünmesi ile pH değeri düşer ve 154 mM 

NaCl ile yaklaşık aynı pH’ya ulaşır. Bunun yanı sıra PBS hazırlamasında pH ayarı için 

eklenen fosforik asit (H3PO4) miktarı her defasında sabit değildir. Bu nedenle reseptör 

kompartmanında bulunan ve ilaç molekülün transport sayısını ve dolayısı ile 

iyontoforetik geçişini azaltan rekabetçi anyonların (PO4¯) miktarı her seferinde 

değişiklik gösterme olasılığı vardır. Bu miktar değişimi her ne kadar az görünse de 

deney koşullarının mümkün olduğunca sabit tutulması önemlidir (Luzardo-Alvarez ve 

ark. 2001; Marro, Kalia ve ark. 2001b). Bu nedenle in-vitro reseptör fazı olarak, 

fizyolojik ortam ile benzer şekilde en önemli rekabetçi anyon olan Cl¯ iyonunu sağlayan 

154 mM NaCl çözeltisi seçildi. Böylece ondansetron’un iyontoforetik geçişini etkileyen 

parametrelerin incelenmesinin daha sağlıklı gerçekleşeceği öngörülmüştür. Ayrıca, 

ondansetron ile aynı ilaç grubunda olan granisetron’un iyontoforetik geçiş çalışmasında 
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da 154 mM NaCl çözeltisi reseptör faz olarak kullanılmıştır (Chaturvedula ve ark. 

2005). 

Ondansetron’un transdermal iyontoforetik geçişinin incelenmesinde reseptör 

fazdan örnek alma aralıklarının optimizasyonu gerçekleştirildi. İn vitro çalışmalarda 

reseptör ortam için sink koşul sağlanmadığı takdirde, ilacın membrandan geçiş hızı 

ilacın güç çözünürlüğüne bağlı olarak azalır ve/veya engellenmektedir (Kalia ve Guy 

2001). Çözünürlük bulgularına dayanarak, sink koşulun korunması için saatte bir defa 

reseptörden örnek alınmasına karar verildi ve her örnek alınması işleminden sonra 

reseptörün tamamı boşaltılarak, taze reseptör çözeltisi ile dolduruldu. Bu şekilde her 

örnekleme aralığında reseptörün tamamen boşaltılması ile sink koşulun sağlandı. Her 

saat örnek alınmasından sonra reseptörün tamamının boşaltmasının diğer nedeni ise, 

katot kompartmanındaki AgCl elektrotunun redüksiyonundan dolayı serbestleşen Cl¯ 

iyonlarının birikimini önlemektir. İlacın elektrotransportu sadece donördeki rekabetçi 

iyonlar ile değil, aynı zamanda reseptör kompartmanında bulunan iyonlar ile de 

kısıtlanmaktadır. Dolayısı ile katyonik bir ilacın anodal iyontoforezinde hem katyonik 

ilaç hem de reseptör kompartmanda bulunan klorür (Cl¯) iyonları deri altına yük 

taşımaktadır. Reseptör kompartmanında Cl¯ iyonu miktarı arttığında, taşıdığı yükün 

fraksiyonu artar, etkin madde ile taşınacak yük fraksiyonu (transport sayısı) ve dolayısı 

ile geçiş etkinliği azalır (Marro, Kalia ve ark. 2001b; Kalia ve ark. 2004; Mudry ve ark. 

2006b; Sylvestre, Díaz-Marín ve ark. 2008).  

Çalışmamızda elektrik akımının iletilmesi için Ag ve AgCl elektrotları ile 

elektrotları reseptör ve donör çözeltilerinden ayırmak için tuz köprüsü (salt bridge) 

kullanıldı. Yapılan ön çalışmalarda, ondansetron’un lipofilik yapıda olması nedeniyle 

ile aşırı derecede Ag/AgCl elektrotlarının yüzeyine bağlandığı saptandı. Bazı ilaçların- 

özellikle lipofilik ve peptit yapısındaki ilaçların, elektrot yüzeyine adsorbe olduğu ve 

elektrot ile etkileşim gösterdiği literatürde kayıtlıdır (Delgado-Charro ve ark. 1995; 

Cázares-Delgadillo ve ark. 2010; Gungor, Delgado-Charro ve ark. 2010). Bu etkileşme 

iyontoforetik geçişin optimizasyonu açısından istenmeyen bir durumdur. İlaç molekülü 

elektrot yüzeyine adsorbe olduğunda, elektrik akımın uygulanması sürecinde 

degradasyona uğrayabilir ve ilacın stabilitesi açısından sorun yaratabilir. Bu nedenle 
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ilacın degradasyonunu önlemek ve elektrik akımın uygulanmasında stabilitesini 

korumak amacı ile tuz köprüsü kullanılarak donör ve reseptör kompartmanları 

elektrotlardan ayrılmıştır (Delgado-Charro ve Guy 1995; Delgado-Charro ve ark. 1995). 

Ondansetron ile aynı grupta olan antiemetik ilaçlardan granisetron’un iyontoforetik 

geçişinin incelenmesinde de tuz köprüsü kullanılmıştır (Cázares-Delgadillo ve ark. 

2010). Tuz köprülerinin kullanılmasının bir diğer nedeni de donördeki rekabetçi iyonları 

azaltmak ve böylece transport etkinliğini arttırmak amacı ile de tuz köprüsü kullanılarak 

elektrotlar, donör ve reseptör çözeltilerinden ayrılmaktadır (Padmanabhan ve ark. 1990; 

Schuetz, Naik, Guy, Vuaridel ve ark. 2005; Cázares-Delgadillo ve ark. 2007; Ackaert, 

Smeden ve ark. 2010). Bu nedenle ondansetron’un transdermal iyontoforetik geçiş 

çalışmalarında tuz köprüsü kullanılmıştır.  

İyontoforetik geçiş çalışmlarında tuz köprülerinin kullanılmasının dezavantajı 

ise donördeki çözeltiyi kontamine etme olasılığının bulunmasıdır (Padmanabhan ve ark. 

1990). Dolayısı ile tuz köprüsünün hazırlanmasında kontaminasyonun oluşmaması için 

dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu amaç ile her bir çalışma için hazırlanan tuz köprüsü 

sadece bir kez kullanıldı.  

Her ne kadar optimum koşullarda çalışılsa da, literatürde de belirtildiği gibi her 

zaman belirli bir miktar iyonun tuz köprüsünden donör çözeltisine sızması da söz 

konusu olabilmektedir. Bu durum da donör çözeltisinin gerek iyonik gücünü gerekse 

iyon içeriğini öngörülmeyecek şekilde değiştirebilmektedir (Delgado-Charro ve Guy 

1994). Bu nedenle tuz köprüsünün hazırlanmasında anodun oksidasyonu için gerekli 

olan klorür iyonunu sağlamak üzere donör çözeltisi ile aynı içeriğe sahip elektrolitin 

kullanılması avantaj teşkil etmektedir. Literatürde 1 M veya 0,1 M NaCl çözeltisi 

(Delgado-Charro ve ark. 1995; Cázares-Delgadillo ve ark. 2007), pH 7,4 PBS tamponu 

(Ackaert ve ark. 2010), 100 mM Tris-Trizma®HCl  (Schuetz, Naik, Guy, Vuaridel ve 

ark. 2005; Gungor, Delgado-Charro ve ark. 2010) gibi farklı elektrolitler tuz 

köprüsünün oluşturulmasında kullanılmıştır. Bu çalışmada donör çözeltisinde kullanılan 

elektrolit Trizma®HCl olduğu için, tuz köprüsünün oluşturmasında %3 agaroz içeren 

100 mM Trizma®HCl çözeltisi kullanılmıştır.  
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Transdermal iyontoforez çalışmalarına başlamadan önce geçiş çalışmasında 

kullanılacak domuz derisi 30 dakika 154 mM NaCl çözeltisi ile temasa bırakıldı. Bu 

işlemin iki nedeni vardır: (1) derin dondurucuda saklanan deri dehidrate olmuştur. 30 

dakika boyunca dermatome edilmiş deriyi izotonik sodyum klorür çözeltisi ile temasa 

bırakılarak hidratasyonu sağlanır (Van der Geest ve ark. 1997; Paturi ve ark. 2010), (2) 

Ayrıca bu süreçte difüzyon hücrelerinden her hangi bir akıtma olup olmadığı kontrol 

edilmiş olur (Sylvestre, Guy ve ark. 2008). 

Transdermal iyontoforez yöntemi ile ilaç moleküllerinin deriden geçişi 

elektromigrasyon ve elektroozmoz olmak üzere iki ana mekanizma ile gerçekleşir (Guy 

ve ark. 2001; Kalia ve ark. 2004). İlaç molekülerinin iyontoforetik geçiş 

mekanizmasının aydınlatılması ve ilaçların toplam iyontoforetik transportuna 

elektroozmotik geçiş katkısının incelenmesi için, aynı koşullarda elektrozmotik geçiş 

belirteci olarak tanımlanan nötral karakterdeki bileşiklerin geçişi incelenmektedir 

(Ackaert ve ark. 2010; Pikal 2001). İyontoforetik geçiş çalışmalarında elektroozmoz 

belirteci olarak en sıklıkla radyoaktif işaretli mannitol (Lopez ve ark. 2001; Marro, 

Kalia ve ark. 2001a; Marro, Guy ve ark. 2001; Nugroho, Li, Danhof ve ark. 2004) ve 

parasetamol (Abla ve ark. 2005b; Schuetz, Naik, Guy ve ark. 2005; Sebastiani ve ark. 

2005; Cázares-Delgadillo ve ark. 2007) kullanılır. 

Genel olarak bir molekülün elektrozmotik geçiş belirteci olarak kullanılabilmesi 

için (1) elektroozmoz belirtecinin iyontoforetik geçişi incelenen ilaç molekülünün 

konvektif çözücü akışı ile aynı hızda ve aynı miktarda taşınması, (2) elektroozmoz 

belirtecinin geçiş hızının donördeki konsantrasyonu ile doğru orantılı olarak değişmesi 

ve (3) elektroozmoz belirtecinin iyontoforetik geçişi incelenen molekülün geçiş hızını 

etkilememesi olmak üzere 3 temel koşul söz konusudur (Marro, Guy ve ark. 2001; 

Marro, Kalia ve ark. 2001a; Schuetz, Naik, Guy ve ark. 2005). 

4.5.1. Bölümünde belirtilen hesaplamalara göre parasetamol çalışılan pH’larda 

%99,99 oranında iyonize olmayan şekilde bulunmaktadır. Parasetamol’ün iyontoforetik 

geçiş hızı ve donördeki konsantrasyonu arasında doğrusal davranış olduğu ve etkin 

madde molekülünün iyontoforetik geçişini etkilemediği literatürde kayıtlıdır ve birçok 
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transdermal iyontoforetik geçiş çalışmasında elektroozmoz belirteci olarak 

kullanılmıştır (Abla ve ark. 2005b; Schuetz, Naik, Guy ve ark. 2005; Sebastiani ve ark. 

2005; Cázares-Delgadillo ve ark. 2007; Kumar ve Lin 2009; Cázares-Delgadillo ve ark. 

2010; Ackaert ve ark. 2010). Çalışmalarımızda da parasetamol’ün eklenmesi ile 

ondansetron geçiş hızında herhangi bir değişiklik olmadığı saptanmıştır.             

Elektroozmotik geçiş hızını hesaplamak için JEO = vw 𝑐  eşitliği kullanılır 

(Burnette ve Marrero 1986; Marro, Guy ve ark. 2001; Kalia ve ark. 2004; Kumar ve Lin 

2009). Her ne kadar elektroozmotik geçiş, molekül ağırlığından bağımsız olsa da 

(Delgado-Charro ve Guy 1994; Green ve ark. 1992) ilacın elektroozmotik geçiş hızını 

bu eşitlik ile hesaplayabilmek için, elektroozmoz belirteci ve araştırılmakta olan etkin 

maddenin molekül ağırlığı birbirine yakın (M.A.ilaç < 2 x M.A.belirteç) olmalıdır (Ackaert 

ve ark. 2010).  

Ondansetron bazın molekül ağırlığı 293,4 g/mol, parasetamol molekül ağırlığı 

ise 151,17 g/mol’dur. Dolayısı ile (M.A.ilaç < 2 x M.A.belirteç) kuralına uymaktadır ve 

iyontoforez boyunca konvektif çözücü akışı ile aynı miktarda taşındığı farz edilebilir. 

(Pikal ve Shah 1990a; Ackaert ve ark. 2010). Sonuç olarak, parasetamol’ün 

elektroozmotik geçişini inceleyerek Jx
EO = vw 𝑐  formülü ile, ondansetron’un 

elektroozmotik geçiş hızı dolaylı olarak hesaplanabilir. Bu nedenle ondansetron’un 

iyontoforetik geçiş çalışmalarında parasetamol’ün uygun bir elektroozmoz belirteci 

olduğuna karar verildi. 

Konvektif çözücü akışını hesaplamak için elektroozmotik geçişin net değeri 

kullanılmalıdır. Bu amaç ile 15 mM konsantrasyonda parasetamol’un 25 mM 

Trizma®HCl (pH = 5,2±0,01)’deki donör çözeltisi hazırlandı ve deriden pasif geçiş 

çalışması yapıldı. Parasetamol’un pasif geçiş hızı, iyontoforetik geçiş hızından 

çıkartılarak parasetamol’ün kararlı durumdaki net elektroozmotik geçiş hızı hesaplandı 

(Sylvestre, Guy ve ark. 2008; Kumar ve Lin 2009).   

Ondansetron’un transdermal iyontoforetik geçişini etkileyen farklı 

parametrelerin incelenmesi için öncelikle ondansetron’un deriden geçişi için 

iyontoforez yönteminin uygulanabilirliği araştırıldı. Tekli iyon koşulunda ilaç 
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moleküllerinin deriden iyontoforetik geçişi konsantrasyondan bağımsızdır ve daha 

düşük konsantrasyon kullanılarak aynı geçiş hızı elde edilebilir (Kasting ve Keister 

1989). Bu amaç ile öncelikle tekli iyon koşulunda ondansetron’un deriden geçişi 

incelendi. Tekli iyon koşulunda ilaç iyonu, donörde bulunan ve deriye yük taşıyan tek 

iyondur, dolayısı ile rekabet ancak deri altındaki rekabetçi Cl¯ (counter) iyonlar ile 

olacaktır. Bu rekabet, katyonik bir ilaç için Cl¯ (counter) iyonları ile; anyonik bir ilaç 

için ise Na+ iyonları ile olacaktır (Kasting 1992; Mudry ve ark. 2006a; Mudry, Carrupt 

ve ark. 2007). Tekli iyon koşulun incelenmesinde ondansetron’un 20 mM ve 50mM 

konsantrasyonlardaki sudaki çözeltisi hazırlandı ve 6 saat boyunca in vitro domuz 

derisinden iyontoforetik geçişi izlendi. Elde edilen veriler, transdermal iyontoforez 

yöntemi ile ondansetron’un oldukça yüksek miktarda deriden geçişinin gerçekleştiğini 

göstermiştir (Tablo 4-23 ve 4-24). 

Ondansetron’un iyontoforetik geçişine tekli iyon koşulun etkisinin 

incelenmesinde donörde 20 mM konsantrasyonun altında donör çözeltilerin 

kullanılmamasının sebebi; bu konsantrasyon altındaki konsantrasyonlarda donörde 

gümüş elektrodunun oksidasyonu için yeterli Cl¯ iyonun sağlanamamasıdır. Tekli iyon 

koşulunda daha düşük ondansetron konsantrasyonlarında çalışmak için, belirli 

aralıklarda donör çözeltisini boşaltıp yenilemek gerekir. Böylece ondansetron 

hidroklorür dihidrat yapısındaki Cl¯ iyonları gümüşün oksidasyonu için gerekli anyon 

miktarını sağlanabilir. Ancak bu yaklaşımın bazı sıkıntıları vardır ve pratik olarak da 

uygulanamamaktadır. (Luzardo-Alvarez ve ark. 2001). 20 mM ve üzerindeki donör 

çözelti konsantrasyonlarında ise ondansetron hidroklorür yapısındaki klorür iyonları 

gümüş elektrodun okidasyonu için gereken Cl¯ iyonlarını temin eder ve elektrolit 

eklemeye gerek kalmayacaktır (Padmanabhan ve ark. 1990; Marro, Kalia ve ark. 

2001b). Bu nedenle ondanstronun iyontoforetik geçişi için tekli iyon koşulunun 

değerlendirilmesinde; 20 ve 50 mM konsantrasyonda ondansetron içeren donör 

çözeltileri kullanıldı. Elde edilen bulgular, 20 mM ve 50 mM konsantrasyondaki donör 

çözeltileri ile elde edilen iyontoforetik geçiş hızı arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark olmadığını (P>0,05) göstermiştir (Tablo 4-26). Ayrıca 20 mM ve 50 mM 

ondansetron konsantrasyonlarındaki donör çözeltileri ile ondansetron’un iyontoforetik 

geçişi sonucu hesaplanan transport sayılarının da eşit olması (0,04±0,004) tekli iyon 
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koşulunda iyontoforetik geçişin konsantrasyondan bağımsız gerçekleştiğini bir daha 

vurgulamıştır (Tablo 4-87). Bu sonuçların da literatürdeki bulgular ile uyumlu olduğu 

görünmüştür (Padmanabhan ve ark. 1990; Marro, Kalia ve ark. 2001b; Luzardo-Alvarez 

ve ark. 2003). 

Her ne kadar tekli iyon durumu optimum iyontoforetik geçiş için ideal olsa da, 

etkin maddenin geçiş mekanizması önemli rol oynamaktadır. Ondansetron’un 

transdermal iyontoforetik geçişinde elektroozmozun toplam iyontoforetik geçişe katkısı 

sayısal olarak az olmakla birlikte, toplam iyontoforetik geçişi etkileyecek kadar önemli 

role sahiptir. Örneğin 20 mM ve 50 mM ondansetron içeren donör çözeltileri ile 

iyontoforeitk geçişe anodal elektroozmzoun katkısı hiç bulunmamaktadır (Tablo 4-65 

ve Şekil 4-36). Buna rağmen elektroozmotik geçiş etkisi transport sayısını 20 mM’da 

0,04±0,01’den 50 mM’daki 0,03±0,003’e düşürecek kadar önemli orandadır. Bu durum 

ondansetron’un iyontoforetik geçişinde; rekabetçi iyonların hareketliliğinden çok, donör 

çözeltinin pH'sınn ve elektroozmotik geçiş katkısının önemli derecede etkiye sahip 

olduğunu kanıtlar. 

Faraday kanununa göre donörde rekabetçi iyonların varlığı durumunda; ilacın 

donör kompartmanındaki konsantrasyonu ile iyontoforetik geçişi arasında doğru orantılı 

bir ilişki bulunmaktadır (Phipps ve Gyory 1992; Luzardo-Alvarez ve ark. 2001; Mudry, 

Guy ve ark. 2007). Donör çözeltisinde bulunan elektrolitler rekabetçi iyonların 

kaynağıdır. Bu çalışmada rekabetçi iyon etkisinin incelenmesi, ondansetron’un 

Trizma®HCl ve NaCl donör çözeltileri kullanılarak gerçekleştirildi. İyontoforetik 

geçişin en yükek oranda olmasını sağlamak için her iki çözeltideki elektrolit 

konsantrasyonu 25 mM olarak sabit tutuldu. Donör çözeltisinde Trizma®HCl 

kullanıldığında; ondansetron ile rekabete giren katyon Tris+, NaCl kullanıldığında ise 

Na+ dur. Ayrıca bu çözeltilerin 25 mM konsantasyonda kullanılması ile anotta Ag 

elektrodunun oksidasyonu için gerekli olan Cl¯ iyonu sağlanmıştır. Rekabetçi iyon 

koşulunun iyontoforetik geçişe etkisinin incelenmesi için 5 mM konsantrasyondaki 

ondansetron’un 25 mM NaCl ve 25 mM Trizma®HCl (pH 5,20±0,01)’deki donör 

çözeltileri hazırlandı. Bu çalışma bulgularına dayanarak daha sonraki çalışmalarda 

kullanılacak elektrolitin seçilmesi için rekabetçi iyon türünün etkisi incelendi. Donörde 
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Trizma®HCl ve NaCl çözelitlerinden kayanklanan farklı rekabetçi iyonların varlığında 

elde edilen ondansetron iyontoforetik geçiş hızı bulguları kıyaslandığında sırasıyla 

87,49±26,12 ve 69,49±17,53 nmol sa-1 değerleri ile Trizma®HCl’in içeren donör 

çözeltileri ile daha yüksek iyontoforetik ondansetron geçişi elde edildiği görülmüştür 

(Tablo 4-30). Sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirildiğinde iki farklı rekabetçi iyon 

türü ile elde edilen geçiş hızları arasında arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmamaktadır (P > 0,05). Na+ iyonlarının daha hareketli, molekül ağırlığının daha 

küçük olması ve transport sayısının 0,6 olarak en yüksek olan iyon olmasına bağlı 

olarak (Marro, Kalia ve ark. 2001b; Mudry ve ark. 2006b), Tris iyonlarını içeren donör 

çözeltisi ile ondansetron’un iyontoforetik geçişinin daha fazla olması beklenmektedir. 

Ancak istatistiksel olarak her iki iyonun varlığında ondansetron’un geçişi açısından 

anlamlı bir değişiklik olmamıştır. Bu durum iki neden ile açıklanabilir: (1) NaCl 

kullanıldığı durumda ondansetron çözeltisinin pH değeri daha yüksektir. 

Ondansetron’un 25 mM NaCl çözeltisindeki pH’sı 5,40±0,01’iken, 25 mM Trizma®HCl 

çözeltisindeki pH’sı 5,18±0,02’dir (P < 0,05). Dolayısı ile pH artışı ile elektroozmotik 

geçişin katkısı daha fazla olacaktır (Phipps ve Gyory 1992; Pikal 2001; Marro, Guy ve 

ark. 2001; Guy 2007). Şekil 4-33 bu yorumun doğruluğunu yansıtmaktadır; (2) 

ondansetron’un iyontoforetik sisteminde tuz köprüsü kullanılmıştır. Tuz köprüsünün 

içeriğinde yüksek molaritede (100 mM) Trizma®HCl bulunmaktadır. Her ne kadar 

optimum koşullarda çalışılsa da, literatürde de belirtildiği gibi her zaman belirli bir 

miktar tuz köprüsünden donör çözeltisine sızma söz konusu olabilmektedir. Bu da 

donör çözeltisinin iyonik gücünü ve iyon içeriğini öngörülmeyecek şekilde 

değiştirebilmektedir (Padmanabhan ve ark. 1990; Delgado-Charro ve Guy 1995; Kumar 

ve Lin 2009). Tuz köprüsünden donör çözeltisine iyon sızması her iki donör çözeltinin 

iyonik içeriğini birbirine daha çok benzetir ve dolayısı ile beklenen geçiş farkı 

oluşmaması bu durum ile açıklanabilir.  Çalışmanın bundan sonraki kısmında 

istatistiksel olarak fark olmasa da donörde elektrolit olarak 25 mM Trizma®HCl (pH 

5,20±0,01) kullanıldı. 

Genel olarak rekabetçi iyon varlığında donördeki etkin madde konsantrasyonun 

artması ile iyontoforetik geçiş hızı artar (Van der Geest ve ark. 1997; Marro, Kalia ve 
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ark. 2001b; Paturi ve ark. 2010). Ondansetron donör çözeltisi konsantrasyonunun 

iyontoforetik geçiş hızı üzerindeki etkisini araştırmak için; donörde rekabetçi iyon 

varlığında ondansetron’un iyontoforetik geçişi incelenmiştir. Donördeki etkin madde 

konsantrasyonun etkisini araştırmak için, ondansetron’un 0,5; 1; 5; 20 ve 50 mM 

konsantrasyonlardaki 25 mM Trizma®HCl’deki (pH 5,20±0,01) donör çözeltileri 

hazırlandı ve iyontoforetik geçişi 6 saat boyunca izlendi. 

Aşağıdaki formülde de görüldüğü gibi, donördeki ilaç konsantrasyonundaki artış 

elektromigrasyon ile gerçekleşen geçişi arttırır (Van der Geest ve ark. 1997; Kalia ve 

ark. 2004; Paturi ve ark. 2010): 

Jx
EM =   A  ∑  I 

Elektromigrasyon arttığında da, daha fazla elektriksel yük ilaç iyonları ile deriye 

taşınmış anlamına gelmektedir. Diğer yandan akım yoğunluğu (debisi), konvektif 

çözücü akışına (solvent velositesine) neden olur. Jx
EO = v 𝑐  eşitliğine göre 

konsantrasyon artışı ile birim çözücü hacminde olan ilaç miktarındaki artıştan dolayı 

elektroozmoz da artacaktır (Lopez ve ark. 2001; Marro, Kalia ve ark. 2001a). Buna 

rağmen ondansetron’un iyontoforetik geçişinde, donördeki etkin madde 

konsantrasyonunun arttırılması ile ondansetron’un geçiş hızı arasında doğrusal bir ilişki 

olmadığı saptandı (Tablo 4-36 ve Şekil 4-15). Ondansetron’un donördeki 

konsantrasyonu 0,5 mM’dan 1 mM’a arttırıldığında geçiş hızı 32,23±1,42 nmol/sa’tan 

61,65±9,67 nmol/sa’a artış göstererek 2 katına çıkmıştır. Oysa konsantrasyonun 1 

mM’dan 5 mM’a artışı ile geçiş hızındaki artış 1,42 kat olmuştur. Aynı şekilde, 

konsantrasyonun 5 mM’dan 20 mM’a artışı ile geçiş hızı da sadece 1,36 kat artmıştır 

(Tablo 4-38). Sonuç olarak, ondansetronun donördeki 0,5 ve 1 mM konsantrasyonlarda 

bulunması halinde ilacın geçiş hızı konsantrasyon artışı ile doğrusal bir ilişki 

gösterirken, 5-50 mM konsantrasyon aralığında bu ilişkinin doğrusal olmadığı 

saptanmıştır. 20 mM üzerindeki aralıkta ise konsantrasyon artışı ile geçiş hızı azalmıştır. 

Benzer durum tekli iyon koşulunda da görünmüştür (Tablo 4-36, Şekil 4-15). 

Ondansetron’un iyontoforetik geçişindeki bu davranış, iyontoforetik geçiş 
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mekanizmasında sadece elektromigrasyonun değil, aynı zamanda elektroozmozun da 

önemli rol oynadığını göstermiştir. Bu nedenle farklı konsantrasyonlarda (0,5; 1; 5; 20 

ve 50 mM) ondansetron ve 25 mM elektrolit çözeltisi (Trizma HCl) ile 15 mM 

parasetamol içeren donör çözeltileri hazırlandı. Bu çözeltiler ile ondansetronun 

iyontoforetik geçişinin incelendiği aynı deney koşullarında 6 saat süre ile 

parasetamol’ün anodal elektroozmotik geçişi izlendi. Ayrıca ondansetron içermeyen 15 

mM parasetamol’ün 25 mM Trizma®HCl (pH 5,20±0,01)’deki çözeltisi hazırlandı ve bu 

çözeltiden parasetamol’ün anodal elektroozmotik geçişi kontrol olarak izlendi. Elde 

edilen sonuçlar, donörde 1 mM konsantrasyona kadar ondansetron varlığında 

parasetamol’ün elektroozmotik geçişinde, kontrol çözeltisi ile elde edilen  

elektroozmotik geçişine göre bir değişiklik olmadığını göstermiştir (Tablo 4-59 ve 4-66, 

Şekil 4-36). Donörde 5 mM ve üzerindeki konsantrasyonlarda ondansetron varlığında 

ise parasetamol’ün anodal elektroozmotik geçişinin azaldığı ve daha sonra da tamamen 

durduğu saptanmıştır (Tablo 4-65 ve Şekil 4-36). Ayrıca hem tekli iyon koşulunda hem 

de elektrolit varlığında donörde 20 ve 50 mM konsantrasyonda ondansetron içeren 

çözeltilerden parasetamol’ün anodal elektroozmotik geçişinin tamamen durduğu 

saptanmıştır (Tablo 4-65). Bu bulgu, özellikle yüksek konsantrasyonlardaki donör 

çözeltileri (20 ve 50 mM) ile ondansetron’un iyontoforetik geçişinde, pozitif yüklü ve 

lipofilik karakterdeki bu ilacın deride birikmesi sonucu, derinin negatif yükünün ile 

tamamen nötralize olduğunu göstermektedir. Ayrıca 50 mM konsantrasyonda 

ondansetron’un toplam iyontoforetik geçişinin azalması deri yükünün sadece 

nötralizasyonu ile kalmayıp, deri yükünün ters yönde değişmesi (pozitif olması) 

olasılığını da ortaya çıkarmaktadır. Buna benzer davranış katyonik lipofilik karakterdeki 

ilaçlar ve peptit yapısındaki ilaçlar için literatürde bildirilmiştir (Delgado-Charro ve 

Guy 1994; Delgado-Charro ve Guy 1995; Hirvonen ve Guy 1997). Deri yükünün 

negatiften pozitif hale gelmesi ise derinin seçici geçirgen özelliğini, dolayısı ile 

elektroozmotik geçişin yönünü katottan anot yönüne doğru değiştirmektedir. Diğer bir 

ifade ile anodal elektroozmoz katodal elektroozmoza dönüşür (Delgado-Charro ve Guy 

1994; Hoogstraate ve ark. 1994). Bu durum da derinin yükünün pH’ya göre oldukça 

önemli bir şekilde değiştirilebildiğini ve buna bağlı elektroozmotik geçişin de 

etkilendiğini göstermektedir (Kumar ve Lin 2009). 
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Derinin seçici geçirgen özelliğinin ondansetron tarafından tamamen tersine 

döndüğünü saptamak için, parasetamol’ün katodal elektroozmotik geçişi de incelendi. 

Parasetamol’ün kontrol (donörde ondansetron’un olmadığı durum) anodal 

elektroozmotik geçişi ve donörde 1 mM ondansetron varlığında parasetamol’ün anodal 

elektroozmotik geçişi arasında bir fark olmadığı için (Tablo 4-59 ve 4-66, Şekil 4-35), 

donördeki ondansetron konsantrasyonuna bağlı olarak elektroozmotik geçiş yönünün 

olası değişikliği incelendi. Öncelikle 1 mM ondansetron varlığındaki donör 

çözeltisinden parasetamol’ün katodal elektroozmotik geçişi kontrol olarak incelendi. 

Ayrıca donörde 5 mM konsantrasyonda ondansetron varlığında parasetamol’ün katodal 

elektroozmotik geçişi incelendi. Elde edilen sonuçlara göre; donörde 1 mM 

konsantrasyonda ondansetron varlığında ilk saatte katodal elektroozmotik geçiş 

olmadığı gözlenirken, 5 mM konsantrasyonda ondansetron içeren donör çözeltisi ile 

daha ilk saatten itibaren elektroozmotik geçişin yönü değişmiş ve elektrozmotik geçiş 

katottan anoda doğru gerçekleşmeye başlamıştır. Katyonik lipofilik yapıda olan 

nafarelin, propranolol, kinin ve ropinirol’ün anodal iyontoforezinde de benzer davranış 

gözlenmiştir (Delgado-Charro ve ark. 1995; Marro, Kalia ve ark. 2001a; Luzardo-

Alvarez ve ark. 2001). Bu bulgular, donörde 5 mM ondansetron varlığında 

parasetamol’ün anodal elektroozmotik geçişinin zamana karşı azalmasının nedenini 

açıklamaktadır. Oysa, donörde 0,5 mM ve 1 mM ondansetron varlığında parasetamol’ün 

anodal elektroozmotik geçişi kontrol anodal elektroozmotik geçişinde olduğu gibi 6. 

saate kadar artarak devam etmektedir (Şekil 4-35). 

 Bu sonuçlara göre, donör çözeltisinde yüksek konsantrasyonlarda ondansetron 

varlığında; daha ilk saatten itibaren bir miktar etkin madde reseptör fazdan donör 

kompartmana geri döner ve böylece reseptöre geçen ondansetron miktarı azalmaktadır. 

6 saat iyontoforez uygulanmasını takiben, 1 mM ondansetron içeren donör çözeltisi ile 

bile az miktarda (0,68±0,36 nmol/sa) katodal elektroozmotik geçiş olduğu saptanmıştır 

(Tablo 4-82). 5 mM ondansetron varlığında ise, katodal elektroozmotik geçiş 6. saatte 

1.saatteki değerinin 3 katına ulaşmıştır. Ondansetron’un donörde artan konsantrasyonu 

ile anodal elektroozmotik geçişi önemli oranda azalmaktadır. Tablo 4-82’de de 

görüldüğü gibi; iyontoforez uygulanmasını takiben ondansetron’un deride ters 
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elektroozmotik akışa neden olduğu anlaşılmaktadır. Daha düşük konsantarsyonlarda bu 

etkinin daha az olduğu ama yine de önemli olduğu saptanmıştır. 

Elde edilen bu bulgulara dayanarak; 20 mM ve 50 mM ondansetron varlığında 

bu etkinin daha da artması beklenmektedir. 20 mM ve 50 mM ondansetron 

konsantrasyonları ile elde edilen kararlı durum geçiş hızı değerleri (Tablo 4-83) 

istatistiksel olarak birbirinden farklı olmasa da (P > 0,05), transport sayısı değerlerine 

bakıldığında (Tablo 4-83) 20 mM ondansetron varlığında transport sayısı (tx) 0,04±0,01 

iken; 50 mM ondansetron içeren çözelti için  tx değeri 0,03±0,003’tür ve aralarında 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmaktadır (P < 0,05). Bu durum göz önünde 

bulundurarak ondansetronun iyontoforetik geçiş etkinliğinin 20 mM ondansetron içeren 

donör çözeltisi ile daha fazla olduğu sonucuna varılabilmektedir.  

Elde edilen bu verilere göre; ondansetron’un iyontoforetik geçişinin propranolol, 

nafarelin, löprolid, kalsitonin ve kinin gibi bir çok lipofilik yapıdaki katyonik molekül 

gibi bir davranış göstermektedir. Bu ilaçların donördeki konsantrasyonlarının 

arttırılması –özellikle belirli bir konsantrasyon üzerinde- bu moleküllerin iyontoforetik 

geçişini azaltmıştır ve donördeki ilaç molekülü konsantrasyonun arttırılması ile daha 

yüksek bir geçiş elde edilememiştir (Lu ve ark. 1993; Delgado-Charro ve Guy 1994; 

Thysman ve ark. 1994; Delgado-Charro ve Guy 1995; Delgado-Charro ve ark. 1995; 

Hirvonen ve Guy 1997; Rodríguez Bayón ve Guy 1996; Marro, Kalia ve ark. 2001a). 

Bu durum ilaçların donördeki yüksek konsantrasyonda bulunması durumunda derinin 

seçici geçirgen özelliğinin değişmesi ile açıklanmıştır. Aynı şekilde bu çalışmada da 

lipofilik özellikteki katyonik bir ilaç olan ondansetron deriyede birikerek ve deride 

bağlanarak önemli derecede derinin net negatif yükünü nötralize etmektedir, böylece 

deri katyonlara karşı seçici geçirgen özelliğini kaybederek katodal elektroozmoz ile 

anodal elektroozmoz aynı miktarda gerçekleşmeye başlamaktadır. Diğer bir ifade ile 

deriye taşınacak ilaç miktarı ne kadar çok ise (donördeki konsantrasyon ne kadar yüksek 

ise), derinin nötralizasyonu da o kadar çok ve hızlı olur, dolayısı ile bu durum da anodal 

elektroozmotik geçişin eliminasyonuna neden olur. Bu sınırın ötesinde ise deri ters 

yüklü hale geçer (Hirvonen ve Guy 1997; Luzardo-Alvarez ve ark. 2001; Nugroho, Li, 

Danhof ve ark. 2004) ve seçici geçirgen özelliği tamamen tersine dönüşerek katodal 
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elektrozmoz daha baskın hale gelir (Delgado-Charro ve Guy 1995). Sonuç olarak 50 

mM ondansetron varlığında katodal elektroozmozun görülmeye başlanması ile reseptör 

kompartmana geçen ilaç, anodal kompartmana geri döner. Bu durumda da, ilacın anodal 

iyontoforetik geçiş miktarı azalır (Tablo 4-35 ve Şekil 4-13). Löprolid, nafarelin ve 

birçok peptit yapısındaki molekül aynı davranışı göstermişlerdir (Hoogstraate ve ark. 

1994; Delgado-Charro ve Guy 1994; Miller ve ark. 1990). Bunun yanı sıra, çok yakın 

bir zamanda yayımlanan bir çalışmada; ondansetron ile aynı ilaç grubunda olan 

granisetron’un iyontoforetik geçişi için benzer bir durumun olduğu bildirilmiştir 

(Cázares-Delgadillo ve ark. 2010). Donördeki granisetron konsantrasyonundaki 4 kat 

artış ile anodal elektroozmotik geçişte 2 kat azalma olduğu saptanmıştır. Araştırıcılar bu 

davranışı granisetron’un iyontoforezi ile derinin azalan seçici geçirgen özelliğine 

bağlamıştır (Cázares-Delgadillo ve ark. 2010). 

Ondansetron’un iyontoforetik geçişi üzerinde donördeki ilaç konsantrasyonun 

etkisinin incelenmesi çalışmalarında donör çözelti pH’sı ≈ 5 civarındadır. Bu pH domuz 

derisinin izoelektrik noktasının üzerinde olan bir pH’dır, dolayısı ile deri net negatif yük 

taşımaktadır (Merino ve ark. 1999; Wang ve ark. 2005; Sylvestre, Guy ve ark. 2008) 

Ondansetron lipofilik katyonik yapıda olan bir molekül olduğu için derinin negatif 

yüklü gruplarına bağlanır. Daha yüksek konsantrasyonlarda derinin negatif yüklü 

grupları ondansetron tarafından daha kısa bir sürede kapanır ve belli bir sınırın üstünde 

ters yüklü olmaya başlar. Deri yükünün ters yöne dönüşmesi ile deri pozitif yük kazanır, 

katyonik türlere karşı seçici geçirgen özelliğini kaybeder ve negatif yüklü türlere karşı 

seçici geçirgen olarak davranarak, elektroozmotik geçişin ters yöne (yani katottan anoda 

doğru) dönüşmesine yol açar. Konvektif çözücü akışı da katottan anoda doğru döndüğü 

için katodal elektroosmoz ile önceden geçen ve reseptörde var olan ondansetron iyonları 

anodal kompartmada geri döner ve reseptördeki ilacın konsantrasyonu azalır (Nugroho, 

Li, Danhof ve ark. 2004). 

Elektroozmotik geçişin inhibe edilmesini matematiksel olarak ifade edebilmek 

için engelleyici faktör (IF) kullanılır. Elektroozmotik belirteçin etkin madde olmadığı 

durumundaki elektroozmotik geçiş hızı, etkin madde berberinde yapılan iyontoforez ile 

elde edilen elektroozmotik geçiş hızına bölünür ve IF hesaplanır. IF faktörü ne kadar 
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büyük ise elektroozmotik geçiş etkin madde tarafından o kadar çok inhibe edilmiştir, 

demektir (Hirvonen ve Guy 1997; Schuetz, Naik, Guy, Vuaridel ve ark. 2005; Schuetz 

ve ark. 2006). Ondansetron’un 0,5; 1 ve 5mM konsantrasyonlardaki 25 mM 

Trizma®HCl (pH 5,20±0,01) elektrolit varlığındaki donör çözeltileri kullanılarak 6 saat 

iyontoforetik geçiş çalışmaları sonucu elde edilen IF değerleri sırasıyla 0,1; 0,88 ve 

24,90 olarak hesaplanmıştır. 20 ve 50 mM konsantrasyonlardaki iyontoforez çalışma 

sonucu elde edilen IF değerleri matematiksel olarak sonsuzdur, diğer ifade ile 

elektroozmotik geçiş tamamen inhibe olmuştur. Bu bulgu anodal elektroozmozun 

ondansetron konsantrasyonun artması ile engellendiğini yansıtır (Tablo 4-83).  

Ondansetron’un iyontoforetik geçiş hızının donördeki konsantrasyonu ile doğru 

orantılı olarak artmamasının diğer nedeni ise donör çözeltisinin pH değerleridir. Donör 

çözeltisindeki ondansetron konsantrasyonun etkisinin incelenmesi çalışmalarında; her 

ne kadar hep aynı pH’ya sahip elektrolit kullanılsa da (25 mM Trizma®HCl), farklı 

miktarlarda zayıf bazik karakterdeki ondansetron’un çözünmesi ile hazırlanan donör 

çözeltisinin pH’sı değişiklik gösterir. 0,5 mM ve 1 mM ondansetron konsantrasyonlarda 

donör çözeltisinin pH’sı aynıdır (pH=5,22±0,01). Ancak, ondansetron konsantrasyonu 

arttıkça donör çözeltisinin pH’sı azalır ve 50 mM konsantrasyonda ondansetron içeren 

donör çözeltisininki 4,59±0,03’e kadar düşer. Bu pH değeri domuz derisinin izoelektrik 

noktasına (4,4) çok yakındır (Marro, Guy ve ark. 2001). Dolayısı ile iyontoforez 

uygulanması süresince ondansetron’un geçişine bağlı olarak deri çok daha hızlı bir 

şekilde negatif yüklü gruplarını kaybeder ve pozitif yüklü hale geçer (Hoogstraate ve 

ark. 1994). Ayrıca katyonik lipofilik ilaçlar ile bağlanması sonucu deri yüzeyindeki 

yükün nötralizasyonu ve ters yöne dönüşmesi, reseptörde bulunan Cl¯ iyonları için 

membranın seçici geçirgenlik özelliği olumlu hale getirir ve anyonik rekabetçi iyonların 

geçişi daha rahat gerçekleşir. Böylece daha fazla oranda elektriksel yük rekabetçi 

iyonlar ile deriye taşınarak, ilacın geçiş etkinliği azalmış olur (Marro, Kalia ve ark. 

2001a). 

Çalışmada konsantrasyon etkisini araştırmakta pH’nın sabit tutulması için donör 

çözeltisine herhangi bir elektrolit eklenmedi. Aksi taktirde donördeki ondansetron’un 

mol kesri değişecekti ve sabit şartlarda çalışılmamış olurdu. Luzardo-Alvarez ve ark. da 
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benzer yaklaşımla koşulları optimize etmek için, donörde etkin madde konsantrasyon 

etkisini incelenmesinde -ilacın konsantrasyonuna bağlı donör pH’sı değişiklik 

gösterdiğine rağmen- sisteme herhangi bir tampon eklememiştir (Luzardo-Alvarez ve 

ark. 2001). 

Donör çözeltisindeki rekabetçi iyon varlığı etkisinin incelenmesi için 

ondansetron’un 20 mM ve 50 mM konsantrasyonlarındaki geçişi tekli iyon koşulunda 

ve elektrolit varlığında karşılaştırılmıştır. Tekli iyon koşulunda donörde ilaç molekülü 

için rekabetçi iyon olmadığından dolayı iyontoforetik geçiş için daha ideal bir durumdur 

ve en fazla iyontoforetik geçiş bu durumda elde edilebilir (Mudry ve ark. 2006b; Kalia 

ve ark. 2004; Kumar ve Lin 2009). Ondansetron’un tekli iyon koşulu ve rekabetçi iyon 

varlığında kümülatif geçen ondansetron miktarları ve geçiş hızları karşılaştırıldığında; 

aralarında beklenenden daha az bir fark olduğu görünmüştür (Tablo 4-32 ve Şekil 4-13). 

20 mM ondansetron içeren donör çözeltisi ile tekli iyon koşulunda; elde edilen 

ondansetron kararlı durum geçiş hızı 136,82±12,74 nmol/sa’iken; 25 mM Trizma®HCl 

elektrolit varlığındaki kararlı durum geçiş hızı 118,5±38,48 nmol/sa’dir. Sayısal olarak 

tekli iyon koşulunda daha yüksek bir geçiş hızı elde edilmiş olsa da, istatistiksel olarak 

aralarında anlamlı fark yoktur. Bu bulgu iki sebep ile açıklanabilir: (1) 20 mM 

ondansetron’un sudaki çözeltisinin pH’sı 5,39±0,01’dir; oysa 25 mM Trizma®HCl’deki 

çözeltisinin pH’sı 4,99±0,02’dir (Tablo 4-33). Dolayısı ile tekli iyon koşulunda deri 

yükünün ondansetron tarafından nötralize edilmesi daha geç gerçekleşir ve katyonlara 

karşı seçici geçirgen özelliğini daha geç kaybeder. Dolayısı ile katodal elektroozmoz 

daha az gerçekleşir (Burnette ve Ongpipattanakul 1987; Kumar ve Lin 2009) (2) 

iyontoforetik geçiş süresince tuz köprüsünden donör çözeltisine sızan Trizma iyonları 

donör kompartmanına öngörülmeyen miktarda iyon eklenmesine neden olur. Böylece 

ondansetron’un mol kesri 1 olarak düşünülen tekli iyon koşulundaki değeri azalır ve 

geçiş etkinliği beklenenden daha az olmaktadır.  

Tekli iyon koşulunu  ifade eden Kasting ve Keister’in elektrodifüzyon modeline 

göre; ilacın transport sayısı ilaç konsantrasyonundan bağımsızdır. En yüksek geçiş 

ancak difüzyon oranına bağlıdır. Diğer ifade ile en yüksek iyontoforetik geçiş, katyonik 

ilaç ve deri altından gelen Cl¯iyonun difüzisyonuna veya hareketliliğine bağlıdır 
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(Kasting ve Keister 1989). Hidrodinamik çap ve lipofilite olmak üzere mobiliteyi 

etkileyecek iki faktör bulunmaktadır. Yüksek lipofilik özelliğe sahip katyonik ilaçların 

(propranolol, ropinirol, kinin gibi) deriye doğru hareket etmeleri, derinin negatif yükü 

ile etkileşmeleri sonucu kısıtlanmaktadır. Çünkü bu gibi moleküller derinin negatif 

yüklü grupları ile etkileşerek, anodal elektroozmozun toplam iyontoforetik geçişe 

katkıda bulunmasını engeller (Mudry ve ark. 2007).  

Bir iyonun stratum corneum’daki iyonik mobilitesini elde etmek için 𝑡 =   eşitliği 

kullanılabilir. Bu eşitlikte 𝑢  ve 𝑢  sırasıyla bir iyon çiftinin katyon ve anyonun 

mobilitesi veya diğer ifade ile katyonik ilacın ve A¯ iyonun membrandaki difüzyon 

katsayısını göstermektedir. Nernst-Planck elektrodifüzyon modeline göre katyonik ilaç 

monovalandır (C+) ve klorür tuzu şeklinde sulu çözeltide bulunmaktadır. Ayrıca deri 

altındaki (subdermal) kompartman olarak farz edilen reseptör faz sadece 154 mM NaCl 

içermelidir (Mudry ve ark. 2006b), yani reseptördeki tek iyon Cl¯ olmalıdır ve donörde 

ilaçtan başka bir iyon bulunmamalıdır. Tekli-iyon durumunda, C+ sadece katotdaki tek 

değerli iyon (A¯) ile yarışır. Yani ilaç ancak deri altındaki iyonlar ile olacaktır. Bu 

rekabet, katyonik bir ilaç için Cl¯ iyonları ile; anyonik bir ilaç için ise Na+ iyonları ile 

olacaktır (Kasting 1992; Mudry ve ark. 2006a). Dolayısı ile katyonik bir ilaç olan 

ondansetron’un stratum corneum’daki iyonik hareketliliğini tahmin etmek için tekli 

iyon koşulundaki iyontoforetik geçiş çalışması sonucu elde edilen transport sayısı (≈ 

0,04) 𝑡  olarak kabul edildi. Ondansetron ile deriye yük taşımada rekabete giren Cl¯ 

iyonların stratum corneum’daki iyonik mobilitesi (𝑢  ) ~ 1,5 . 10-8 cm2 V-1 s-1’dir. 𝑢  

ve 𝑡  değerleri bilinerek, 𝑢    6,25 . 10-10 cm2 V-1 s-1 olarak saptanmıştır. Bu değer 

ondansetron’un stratum corneum’daki mobilitesini vermektedir. Ondansetron’un sudaki 

hareketliliği mutlaka daha fazladır. Örneğin Na+ iyonun sudaki mobilitesi 5,19 . 10-8 

cm2 V-1 s-1’iken (Mudry ve ark. 2006b); stratum corneum’daki iyonik mobilitesi (𝑢  ) ~ 

1,5 . 10-8 cm2 V-1 s-1’dir (Guy ve ark. 2000). Aynı şekilde ondansetron’un membrandaki 

hareketliliği de azalmıştır. Ondansetron’un 6,25 . 10-10 cm2 V-1 s-1 gibi düşük bir 

hareketliliği sahip olması, ondansetron’un deri ile güçlü bir şekilde etkileştiğini tekrar 

kanıtlamaktadır (Mudry ve ark. 2007). 
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Sonuç olarak; lipofilik katyonik yapıda olan ondansetron’un transdermal 

iyontoforetik geçişi belli bir süreden sonra iki sebeple azalmaktadır: (a) deri ile 

etkileşimi ve membranın bloke edilmesi (Delgado-Charro ve Guy 1994) veya diğer 

ifade ile deri geçiş yollarının ilaç tarafından doygunluğa ulaşması (Paturi ve ark. 2010), 

(b) derinin seçici geçirgenlik özelliğinin ters yönde değişmesi, elektroozmotik geçişin 

katottan anoda doğru gerçekleşmeye başlaması ve reseptördeki ondansetron’un anodal 

kompartmana (donöre) geri dönmesi (Merino ve ark. 1999) ve (c) derinin seçici 

geçirgenlik özelliğinin ters yönde değişmesine bağlı Cl¯ counter rekabetçi iyonların 

geçişinin artması (Marro, Kalia ve ark. 2001a). 

Ondansetron’un transdermal iyontoforetik geçişini etkileyen parametrelerden 

diğeri uygulanan elektrik akım yoğunluğudur. Faraday kanununa göre transport 

mekanizması baskın olarak elektromigrasyon olan ilaçların geçiş hızı, uygulanan 

elektrik akım yoğunluğu ile orantılıdır (Phipps ve Gyory 1992; Nugroho, Li, Grossklaus 

ve ark. 2004; Sylvestre, Díaz-Marín ve ark. 2008; Kumar ve Lin 2009). Akım 

yoğunluğunun etkisini incelemek için; donörde rekabetçi iyon (25 mM NaCl) varlığında 

farklı konsantrasyonlarda (0,5; 1; 5 ve 20 mM) ondansetron içeren donör çözeltileri 

kullanılarak 0,1; 0,25 ve 0,5 mA/cm2 olmak üzere 3 farklı akım yoğunluğu 

kullanılmıştır. 1 mM’a kadar ondansetron içeren donör çözeltileri ile çalışıldığında akım 

yoğunluğu ve iyontoforetik geçiş arasında doğrusal bir ilişki olduğu saptanmıştır (Tablo 

4-46 ve Şekil 4-22). 

0,5 ve 1 mM konsantrasyonlarda akım yoğunluğu ve ondansetron’un kararlı 

durum iyontoforetik geçiş hızı arasında r2 sırasıyla 0,9995 ve 0,9965 olmak üzere 

yüksek bir korelasyon vardır (Şekil 4-22). Bu konsantrasyonlarda ondansetron içeren 

donör çözeltileri için baskın olan transport mekanizma elektromigrasyondur. Bu 

nedenle ondansetronun iyontoforetik geçiş hızı Faraday kanununa uyacak şekilde akım 

yoğunluğu ile doğrusal bir ilişki göstermiştir (Phipps ve Gyory 1992). 5 mM ve 

üzerindeki konsantrasyonlarda donör çözeltileri ile ise; ondansetronun iyontoforetik 

geçiş hızı ve akım yoğunluğu arasındaki doğrusal ilişki bozulmuştur. 5 mM ve üzerinde 

ondansetron içeren dönör çözeltilerinden elde edilen geçiş hızı ve akım yoğunluğu zayıf 

bir bağlantı vardır (Tablo 4-46 ve Şekil 4-22 ve 4-23). Bu ilişkinin zayıf olması, 
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ondansetron’un kendi geçişinin kendisi tarafından engellenmesi ile açıklanabilir. 

Normal şartlarda diğer değişkenler sabit tutulduğu taktirde, akım yoğunluğunun 

artması ile geçiş paralel olarak artmalıdır. Aynı şekilde membran taşıdığı negatif yükten 

dolayı seçici geçirgen özelliğinde ise, elektroozmotik geçiş de anottan katoda doğru 

akımın artması ile artış göstermelidir. Diğer ifade ile normal şartlarda akım 

yoğunluğunun artması ile anodal elektroozmozun artması ve katodal elektroozmozun 

azalması beklenmektedir (Delgado-Charro ve Guy 1994). Oysa, 5 mM ve üzerinde 

ondansetron içeren donör çözeltileri ile akım yoğunluğunun artması ile anodal 

elektroozmotik geçişi azalmıştır. Ondansetron olmadığı durumda (kontrol şartlarda) 

elektroozmotik geçiş hızı akım yoğunluğunun artması ile artış göstermiştir (Tablo 4-59 

ve Şekil 4-31). 0,1; 0,25 ve 0,5 mA/cm2 akım yoğunluklarında parasetamol’ün 

elektroozmotik geçiş hızı sırasıyla 6,77±0,71; 15,94±3,20 ve 33,12±5,48 nmol/sa’iken; 

aynı akım yoğunlukları ile 5 mM ondansetron varlığında sırasıyla 6,47±0,20; 4,13±0,73 

ve 0,86±0,11 nmol/sa olarak azalmıştır (Tablo 4-74, 4-75 ve 4-76). 

Katyonik lipofilik bir molekül olan ondansetron’un derinin negatif yüklü 

grupları ile sıkı bağlanması –konsantrasyona bağlı olarak- anottan katoda gerçekleşen 

elektroozmotik geçişi azaltmıştır. Dolayısı ile ondansetron membranın seçici geçirgen 

özelliğini değiştirerek elektroozmozun miktarını ve hatta yönünü değiştirmiştirir. 

Nafarelin, ropinirol ve propranolol de anodal iyontoforez geçiş çalışmasında benzer 

davranışı göstermiştir.  Katyonik lipofilik yapıda olan bu ilaçların deriden geçişi ile 

derinin negatif yükü nötralize olmuştur ve katyonlara karşı seçici geçirgen özelliğini 

kaybetmiştir. Böylece anodal elektroozmozun etkisi ortadan kaldırılmıştır (Delgado-

Charro ve Guy 1995; Hirvonen ve Guy 1997; Luzardo-Alvarez ve ark. 2001). 

Engelleyici faktör (IF) dikkate alındığında, 5 mM ondansetron 

konsantrasyonunda akım yoğunluğunun artması ile IF artmıştır. 0,5 mA/cm2; 0,25 

mA/cm2 ve 0,1 mA/cm2 akım yoğunluğu ile elde edilen IF değerleri sırasıyla 

24,90±0,17; 3,56±0,17 ve 1,04±0,17 olarak saptanmıştır (Tablo 4-83, 4-84 ve 4-85). 

Faraday kanununa göre uygulanan elektrik akımı ve taşınan yük arasında doğrusal bir 

ilişki vardır. Elektrik akım yoğunluğu arttıkça daha çok elektriksel yük, ilaç iyonları ile 
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deri altına taşınmıştır (Guy ve ark. 2000). Ondansetron’un fizikokimyasal özelliğine 

bağlı olarak, daha fazla deriye geçmesi ile kendi geçişini daha çok engeller. Diğer ifade 

ile anodal elektroozmozu inhibe ederek, elektroozmuz katkısını ortadan kaldırır ve geçiş 

etkinliği azalır (Hoogstraate ve ark. 1994; Hirvonen ve Guy 1997). Daha yüksek 

elektrik akım yoğunluğunda daha yüksek bir IF değerinin elde edilmesi bunun 

doğruluğunu kanıtlar. 

Diğer tarftan granisetron (log P ≈ 1,63) aynı ilaç grubundan olmasına rağmen, 

transdermal iyontoforetik geçişinde donördeki konsantrasyonu 20 mM’dan 40 mM’e 

artması ile iyontoforetik geçişi artmıştır. Her ne kadar da derinin katyonlara karşı seçici 

geçirgen özelliği granisetron’un geçişi ile azalsa da (Cázares-Delgadillo ve ark. 2010) 

bu çalışmada olduğu gibi ondansetron’un iyontoforetik geçişinde görüldüğü kadar 

olamamıştır. Bu durum ondansetron’un yapısında bulunan yüksek lipofiliteye sahip 

karbazol halkasının yanı sıra hidrofilik karakter kazandıran katyonik yapının 

bulunmasından dolayı bu molekülün deri ile bağlanması ve etkileşmesinin daha güçlü 

olmasına bağlı olabilir (Schuetz ve ark. 2006). Benzer şekilde; nafarelin molekülün 

yapısında bulunan 6. pozisyondaki naftilalanin grubu, LHRH’deki glisin ile yer 

değiştirdiğinde deri ile bağlanma ve elektroozmotik geçişteki değişiklik, nafarelin ile 

değiştiği kadar gerçeklememiştir (Delgado-Charro ve ark. 1995). 

Elde edilen bu bulgular ondansetron’un fizikokimyasal özelliklerine bağlı 

olarak, deriden geçiş miktarının artması ile anottan katoda doğru olan elektroozmotik 

geçişin de o oranda engellendiğini, dolayısı ile elektrik akımının artışı ve özellikle 

yüksek donör konsantarsyonu ile doğru orantılı olarak artmamaktadır. Bu yaklaşımdan 

hareketle, en fazla geçişin sağlandığı tekli iyon koşulunda 20 mM ondansetron 

çözeltisinden ondansetronun geçişi için akım yoğunluğunu 0,5 mA/cm2’den 0,25 

mA/cm2’ye düşürüldü. Böylece daha az ondansetron’un geçişi beklendiği için 

elektroozmotik geçişin daha geç engelleneceği ve toplam iyontoforetik geçişe daha fazla 

katkıda bulunacağını öngörüldü. Oysa Tablo 4-46’da da görüldüğü gibi, akım 

yoğunluğunu yarıya düşürüldüğünde, ondansetron geçişi 2,5 kat azalma göstermiştir. 
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Faraday kanununa göre akım yoğunluğunun artması ile aynı oranda geçişin 

artması beklenirken, 0,5 mA/cm2 akım yoğunluğunda daha fazla bir geçiş hızı elde 

edilmiştir. Aynı şey 5 mM konsantrasyonda akım yoğunluğunun 0,25 mA/cm2’den 0,5 

mA/cm2’ye çıkması ile de görünmüştür. 5 mM konsantrasyonda akım yoğunluğunun 

0,25 mA/cm2’den 0,5 mA/cm2’ye çıkması ile 3 kat artış elde edilmiştir (Tablo 4-46 ve 

Şekil 4-22). Bunun nedeni ise katodal elektroozmotik geçiş ile açıklanabilir. Çünkü 

akım yoğunluğunun artması ile katodal iyontoforez azalmaktadır (Delgado-Charro ve 

Guy 1994). 20 mM ondansetron içeren donör çözeltisi ile anodal elektroozmotik geçişin 

sıfır olması, derinin tamamen nötralizasyonu anlamına gelmektedir. Dolayısı ile 

nötralizasyon hem 0,25 mA/cm2 hem de 0,5 mA/cm2 akım yoğunluğunda 

gerçekleşmiştir. O halde katodal elektroozmotik geçiş gerçekleşmeye başladığında, 

bunun etkisi 0,5 mA/cm2 akım yoğunluğunda daha az olmakta ve dolayısı ile anodal 

geçiş daha az engellenmektedir. Aynı yaklaşım 5 mM ondansetron içeren donör 

çözeltisi ile gözlenen geçiş için de geçerlidir. 5 mM konsantrasyonda ondansetron 

varlığında; anodal elektroozmoz en az düzeyde gerçekleşmektedir. Ancak bu durum 

katodal elektroozmotik geçişin olmadığı anlamına gelmemektedir. Diğer ifade ile 

elektroozmotik geçiş anottan katoda doğru, normal yönünde gerçekleşmektedir. Ancak 

bu değer ondansetron yokluğunda gerçekleşen anodal elektroozmotik geçişin yaklaşık 

%2,6’sı kadardır (Tablo 4-59 ve 4-66). 5 mM ondasetron içeren donör çözeltileri ile 

derinin tamamen nötralize olmamasına bağlı olarak anodal elektroozmotik geçiş daha 

baskın olmakta, bu nedenle de -20 mM ondansetron içeren donör çözeltiye göre- akım 

yoğunluğunun artmasına daha çok yanıt verebilmektedir. 5 mM konsantrasyonda 

ondansetron varlığında; akım yoğunluğunun 0,25 mA/cm2’den 0,5 mA/cm2’ye çıkması 

ile iyontofortik geçişin 3 kat artış göstermesi (Tablo 4-46) bu hipotezi kanıtlamaktadır. 

Bunun yanı sıra hem 5 mM, hem de 20 mM ondansetron içeren donör çözeltileri için 

geçerli olmak ile birlikte akım yoğunluğunun artması ile daha fazla iyon deriye 

taşınmakta ve dolayısı ile burada elektromigrasyonun etkisini de unutmamak gerekir. 

Diğer ifade ile daha az akım yoğunluğunda elektromigrasyon ile ilaç taşınması daha az 

gerçekleştiği için elektroozmoz etkisi daha belirgin olarak izlenebilmektedir. 

Elektroozmotik geçiş de derinin seçici geçirgenlik özelliğine önemli ölçüde duyarlı 

olduğundan, daha düşük akım yoğunluğunda beklenenden daha az geçişin saptanması 
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oldukça mantıklıdır. Daha yüksek akım yoğunluğunda elektromigrasyon ile toplam 

taşınan iyon sayısı –derinin seçici geçirgenlik özelliğinden bağımsız bir şekilde- 

artacaktır (Phipps ve Gyory 1992; Kalia ve ark. 2004). Literatürde bu duruma benzer 

davranış gösteren nafarelin’in anodal iyontoforetik çalışması bulunmaktadır. Bu 

molekülün geçişi de akım yoğunluğuna oldukça zayıf bir yanıt vermiştir ve belirli bir 

akım yoğunluğunun üzerinde iyontoforetik geçiş beklenenden daha fazla artış 

göstermiştir (Delgado-Charro ve ark. 1995). Ondansetron ile aynı ilaç grubunda olan 

granisetron’un iyontoforetik geçiş çalışmasında da akım yoğunluğu ve geçiş arasında da 

doğrusal doğrusal bir ilişki saptanmamıştır (Cázares-Delgadillo ve ark. 2010). 

Ondansetron iyontoforetik geçişinde elektroozmotik geçiş etkisinden 

yararlanmak için tek yaklaşım donör çözeltisinin pH’nın yüksek tutulmasıdır. Donör 

çözeltisinin pH’sı derinin izoelektrik noktasının üstünde tutulduğunda, derinin net 

negatif yükünden dolayı katodal elektroozmozun katkısı artacaktır (Li ve ark. 2001; 

Pikal 2001; Guy 2007). Bu durumda ancak doğru elektrolitin seçilmesi ve donörde 

mümkün oldukça düşük konsantrasyonda ondansetron kullanılması ile mümkün 

olabilmektedir. Donör çözeltisindeki ondansetron miktarı azaldığında donör çözeltisinin 

pH’sı da o oranda az düşmektedir. pH’nın arttırılması ile ondansetron çözünürlüğü aşırı 

derecede düşmektedir. Bu nedenle sadece 0,5 mM ondansetron içeren donör çözeltisi 

için pH etkisi incelenmiştir. pH etkisini incelemek için her zaman kullanılan elektrolit 

ile aynı iyonu taşıtan Tris bazı kullanılmıştır. 25 mM Tris-Trizma®HCl (pH 6,4±0,01) 

ve 25 mM Trizma®HCl (pH 5,20±0,01) çözeltileri kullanılarak ondansetron’un 

iyontoforetik geçişi incelenmiştir. pH 5,2’deki donör çözeltisi ile elde edilen 

ondansetron’un kararlı durumdaki toplam iyontoforetik geçiş hızı pH 6,4’teki çözelti ile 

elde edilen geçiş hızı ile eşit olduğu saptanmıştır (Tablo 4-54 ve Şekil 4-27), ancak 

elektroozmotik geçişin pH 6,4±0,01’de daha yüksek olduğu saptanmıştır (Tablo 4-79 ve 

Şekil 4-46). pH ≈5,20 ve pH ≈6,4’te ondansetron’un elektroozmotik geçiş hızı sırasıyla 

1,21±0,3 ve 1.90±0,11 nmol/sa olarak saptanmıştır (Tablo 4-48) ve istatistiksel olarak 

aralarında anlamlı fark vardır (P <  0,05). 

Ondansetron’un elektroozmotik geçişi pH 6,4’te artmasına rağmen toplam 

iyontoforetik geçişi değişmemiştir (Şekil 4-47). Bunun nedeni ondansetron’un temel 
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iyontoforetik geçiş mekanizmasının elektromigrasyon olmasıdır. pH yükselmesine karşı 

elektroozmoz olumlu yanıt vermiştir ve beklendiği gibi artmıştır (Kim ve ark. 1993; 

Mudry, Guy ve ark. 2007). Eğer ondansetron’un bu pH’da çözünürlüğü yeterli olsaydı, 

bu pH’da çalışılarak daha yüksek bir iyontoforetik geçiş elde edilebilirdi, ancak 

ondansetron çözünürlüğü nedeniyle bu pH’daki çalışma sadece geçiş mekanizmasını 

aydınlatmak için mümkündür.    

Literatür bilgisine göre elektrik akımı uygulama süresinin artması ile, deriye 

taşınan toplam yük ve dolayısı ile kümülatif ilaç miktarı artmaktadır (Nair ve 

Panchagnula 2004; Kumar ve Lin 2009). En fazla geçiş etkinliğini elde edebilmek için 

en yüksek geçiş hızı sağlayan 20 mM ondansetron içeren donör çözeltisi ile ilacın 24 

saat süre ile iyontoforetik geçiş çalışması yapılmıştır. 20 mM ondansetron varlığında 

hem tekli iyon koşulu hem de 25 mM Trizma®HCl içeren donör çözltileri ile 6 saat 

iyontoforez uygulanmasını takiben, ondansetronun iyontoforetik geçişin henüz kararlı 

duruma ulaşmadığı görülmüştür (Şekil 4-13). Bu nedenle her iki donör çözeltisi ile 

elektrik akımı uygulanması 24 saate kadar devam edildi ve 24 saat sonunda elde edilen 

geçiş hızı ve kümülatif ondansetron miktarı saptandı. Elde edilen veriler; 24 saat 

iyontoforez sonucu elde edilen ondansetron kararlı durum geçiş hızı suda ve 25 mM 

TrizmaHCl varlığında sırasıyla 394,37±18,91 ve 217,11±8,59 nmol/sa olmak üzere 

oldukça yüksek olduğunu göstermiştir. 

24 saat akım uygulaması ile ondansetron’un tekli iyon koşulunda ve elektrolit 

varlığındaki geçiş hızı 6 saat iyontoforez ile elde edilen değerlerin sırasıyla ~3  ve ~ 1,8 

katıdır (Tablo 4-34 ve 4-50). 24 saat iyontoforez sonucu ondansetron’un tekli iyon 

koşulunda elde edilen transport sayısı ise, elektrolit varlığındaki transport sayısının tam 

2 katıdır. İlk durumda ti 0,12±0,01’iken, rekabetçi iyon varlığında ti 0,06±0,003’tür 

(Tablo 4-89). Oysa 6 saat iyontoforezi takiben, tekli iyon koşulu ve rekabetçi iyon 

varlığında ondansetron’un geçiş etkinliği açısından istatistiksel açıdan anlamlı fark 

(P>0,05) saptanmamıştır (Tablo 4-89 ve Şekil 4-13). Bunun nedeni çözeltilerin pH’sı 

ile açıklanabilir. 24 saat gibi uzun bir süre elektrik akımın uygulanması donör 

çözeltisinin pH’sını yükseltmektedir. Zamanın geçmesine karşı ondansetron’un donör 

çözeltisini terk ederek, reseptöre geçmesi donördeki ondansetron konsantrasyonunu 
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azaltır. Önceden de belirtildiği gibi ondansetron konsantrasyonu azaldıkça çözeltinin 

pH’sı artar. Dolayısı ile tekli iyon koşulunda 24 saat sonunda ~ 6242,88 nmol (6,24 μ 

mol) ondansetronun donör çözeltisinden çıkması ile donör pH’sında önemli derecede 

artış olması muhtemeldir. Buna bağlı olarak derinin ondansetron tarafından 

nötralizasyonu ve katodal elektroozmotik geçişin başlaması daha geç gerçekleşmekte ve 

daha az etkin hale gelmektedir. Tekli iyon koşulunda 24 saat sonunda geçen kümülatif 

ondansetron miktarı, elektrolit varlığında geçen kümülatif miktarının tam 2 katıdır 

(Tablo 4-47 ve Şekil 4-24). Bu bulgular da; ondansetron iyontoforetik geçişinde donör 

çözeltisinin pH’nın önemli etkisinin olduğunu vurgulamaktadır.  

Ana geçiş mekanizması elektromigrasyon olan ondansetron optimizasyonu için 

en temel izlenecek yaklaşım mümkün oldukça rekabetçi iyonları ortadan kaldırmaktır 

(Stephen ve ark. 1994; Delgado-Charro ve Guy 1994; Phipps ve ark. 2007; Sylvestre, 

Díaz-Marín ve ark. 2008). Elde edilen bulgulara göre 0,12±0,01 transport sayısı ile 

ondansetron’un optimum iyontoforetik geçişi 20 mM ondansetron içeren sudaki donör 

çözeltisi ile 24 saat elektrik akımın uygulanmasını takiben elde edilmiştir (Tablo 4-89). 

Tekli iyon koşulunda Li+, Na+, NH  ve K+ gibi en yüksek hareketliliğe sahip katyonlar 

ile elde edilebilen en yüksek transport sayısı ≈ 0,77 olarak saptanmıştır. Hiçbir ilaç 

molekülü sözü edilen bu katyonlardan daha mobil ve daha küçük değildir. Bu nedenle 

hiçbir ilaç endojen Cl¯ iyonlara karşı bu katyonlardan daha fazla yük taşıma kabiliyetine 

sahip değildir. Bu nedenle Cl¯ iyonun fizyolojik konsantrasyonu ile karşılaştığında 

(katottaki counter iyon olan Cl¯), yükün ancak <%54’ünü taşıyabilmektedir. Buradan 

anlaşılıyor ki katyonik ilaçların iyontoforetik geçişi her zaman endojen Cl¯ iyonları ile 

kısıtlanıp, bu tür ilaçların iyontoforezinde en fazla elde edilebilen geçiş etkinliği %60-

80 olacaktır. Ayrıca 154 mM NaCl çözeltisinden sodyum klorürün iyontoforezi 

incelendiğinde Na+ ve Cl¯ iyonlarının transport sayısı sırasıyla ≈0,6 ve ≈0,4 olarak 

saptanmıştır (Burnette ve Ongpipattanakul 1987; Marro, Kalia ve ark. 2001b; Phipps ve 

ark. 1988). Hiç bir ilaç molekülü bu iki endojen iyondan yük taşımada daha etkin 

olamayacağından dolayı, katyonik ve anyonik bir ilacın transport sayısı sırasıyla 0,6 ve 

0,4 değerlerini aşamayacaktır. Düşük molekül ağırlıklı ilaçların transport sayısı yaklaşık 

olarak 0,05-0,20 arasındadır (Luzardo-Alvarez ve ark. 2001; Mudry, Guy ve ark. 2007). 
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Oysa propranolol, kinin ve ropinirol gibi daha lipofilik ve daha az hareketli olan 

ilaçların transport sayıları ise sırasıyla 0,04; 0,03 ve 0,10 olarak hesaplanmıştır 

(Luzardo-Alvarez ve ark. 2001; Mudry ve ark. 2007). Bir çok ilacın transport sayısı ise 

%10-15 (ti ≈ 0,10-0,15) arasındadır. Lipofilik özellikte katyonik bir ilaç olan 

ondansetron’un optimum şartlardaki iyontoforetik geçiş etkinliği %12 (ti ≈ 0,12) olarak 

saptanmıştır. 

Ondansetron’un pasif geçiş çalışması ve post-iyontoforez sürecinde geçen ilaç 

miktarları birbiri ile karşılaştırıldığında; iyontoforez sonrası geçişin önemli derecede 

arttığı anlaşılmaktadır (Tablo 4-17, 4-19, 4-90 ve 4-91). Bunun nedeni deride oluşan 

değişikliğe bağlanabilir. Zaman geçtikçe iyontoforez sistemin direnci azalmıştır, bunun 

yanı sıra akım yoğunluğunun yükselmesi ile direnç ohm kanununa bire bir uyacak 

şekilde azalmamıştır. O halde direncin düşmesi başka bir nedenden dolayı olması 

gerekmektedir. Bu durum elektrik akımın uygulanması sonucu deride var olan porların 

büyümesi veya yeni porlar oluşması direncin azalmasını açıklayabilir. Bu da derinin 

artan geçirgenliği olarak yorumlanmıştır (Pikal ve Shah, 1990a).  

Bütün donör konsantrasyonlarında geçerli olmak ile birlikte post-iyontoforetik 

geçiş, iyontoforez süresince uygulanan elektrik akım yoğunluğunun artması ile artış 

göstermiştir (Tablo 4-90, Şekil 4-48, 4-49 ve 4-50). Bunun nedeni de elektrik akımı 

uygulanması sürecinde deride oluşan ondansetron deposudur (rezervuarı) (Santi ve ark. 

2003). Benzer durum nafarelin’in post-iyontoforetik geçişinde de izlenmiştir (Delgado-

Charro ve Guy 1994).   

Tekli iyon koşulunda eşit miktarda ilaç iyonları deriye taşındığı için, post-

iyontoforetik geçişte de bir farklılık oluşmaması gerekmektedir. Çünkü iyontoforez 

süresince aynı miktarda ilaç deriye taşınıyor ise, post-iyontoforetik süreçte de aynı geçiş 

hızının olması gerekir. Örneğin ibuprofen’in tekli iyon koşulunda 20-200 mg/ml 

konsantrasyon aralığında çalışıldığı zaman, post-iyontoforetik geçiş hızları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı saptanmıştır (Santi ve ark. 2003). Oysa 

ondansetron’un 20 mM ve 50 mM donör konsantrasyonu ile tekli iyon koşulunda 

iyontoforetik çalışması sonucu elde edilen kümülatif post-iyontoforetik geçiş miktarı 
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bulgularına bakıldığında; aralarında istatistiksel açıdan anlamlı fark (P<0,05) 

bulunmaktadır (Tablo 4-91). 

Tekli iyon koşulunda 20 mM ondansetron içeren donör konsantrasyonu ile elde 

edilen kümülatif post-iyontoforetik geçiş miktarı 1034,86±40,56 nmol’iken; 50 mM 

içeren ile elde edilen değer 834,43±88,92 nmol’dur (Tablo 4-91). Bunun nedeni 

iyontoforez esnasında 50 mM ondansetron içeren donör ile oluşan katodal 

elektroozmotik geçişin olma olasılığıdır. Çünkü post-iyontoforetik geçiş, iyontoforetik 

geçişin bir fonksiyonu gibi davranır. Elektrik akım yoğunluğundaki artış nasıl daha 

yüksek bir post-iyontoforetik geçişe neden oldu ise, katodal elektroozmozun oluşması 

da aynı yaklaşımla azalmasına neden olur. Buna göre 50 mM donör çözeltisi ile katodal 

elektroozmotik geçiş ile deride oluşan ondansetron birikiminde (rezervuarından) bir 

miktar azalma görülür. Katodal elektrozmotik geçiş ile deride biriken ondansetron 

tekrar deriden donör çözeltisine geri döner. 

Bu hipotezin doğruluğunu daha güçlü bir şekilde onaylamak için, tekli iyon 

koşulunda 20 mM ve 50 mM ondansetron içeren donör çözeltileri ile tekrar çalışıldı ve 

bu sefer 6 saat iyontoforezden sonra, donör çözeltisi kaldırıldı ve yerine boş çözelti 

dolduruldu. Donör çözeltisi kaldırıldığı takdirde, iyontoforez sonrası reseptöre geçecek 

ondansetron deride biriken ondansetron olacaktır, çünkü donörde ondansetron 

bulunmamaktadır. Tablo 4-96’da da görüldüğü gibi; deride birikmesi sonucu elde edilen 

kümülatif ondansetron miktrarının 20 mM ve 50 mM konsantrasyonlarındaki çözeltiler 

için sırasıyla 965,206±57,94 nmol ve 786,23±102,45 nmol olması yukarıdaki yorumu 

desteklemiştir. Ayrıca ibuprofen’in post-iyontoforetik çalışmasında ibuprofen’in 

anyonik yapısına rağmen hem anodal hem de katodal iyontoforetik geçişi incelenmiştir. 

İbuprofen’in anodal iyontoforezinde anodal elektroozmotik geçişin önemli katkısı 

vurgulanmış ve anodal iyontoforez sonucu elde edilen post-iyontoforetik geçişinde bile 

pasif geçişe kıyasla yüksek (yaklaşık 4 katı) geçiş sağlandığı bildirilmiştir (Santi ve ark. 

2003). Bu durum da iyontoforez uygulanması süresince elektroozmotik geçişin deride 

oluşan ilaç rezervuarının miktarında önemli role sahip olduğunu göstermektedir. 

Dolayısı ile tekli iyon koşulunda 50 mM konsantrasyonda deride daha az 

ondansetron’un birikme nedeni de bu şekilde açıklanabilmektedir. 
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Sonuç olarak; donör çözeltisi kaldırılarak post-iyontoforez sürecinde ilacın 

geçişi iyontoforez süresince uygulanan elektrik akımı nedeni ile deride ilaç birikimine 

bağlı olmaktadır. Bu duruma benzer şekildeki bulgular da literatürde kayıtlıdır 

(Delgado-Charro ve Guy 1995; Volpato ve ark. 1998; Marconi ve rak. 1999). 

Donörde rekabetçi iyon varlığında ondansetron’un farklı donör 

konsantrasyonları ile 0,5 mA/cm2 akım yoğunluğunun uygulanması ile elde edilen post-

iyontoforetik kümülatif geçiş miktarları farklılık göstermektedir (Tablo 4-90 ve Şekil 4-

48). Bunun nedeni ise yine aynı yaklaşım ile açıklanabilir. Elektrolit varlığında daha 

yüksek donör konsantrasyonları ile daha yüksek iyontoforetik geçiş hızı elde edilmiştir. 

Yani daha fazla ilaç iyonu elektriksel yükleri derinin altına taşımıştır. Diğer ifade ile 

deride daha yüksek miktarlarda ondansetron birikimi (rezervuarı) olmuştur. Post-

iyontoforetik süreçte konsantrasyon farkı daha fazla olduğu durumlarda da daha hızlı bir 

geçişin elde edileceği de açıktır. 

Donör çözeltide aynı miktarda ondansetron varlığında, 25 mM Trizma®HCl ve 

25 mM NaCl olmak üzere farklı elektrolitler (dolayısı ile farklı rekabetçi iyonlar) 

kullanıldığında, post-iyontoforetik olarak geçen kümülatif ondansetron miktarında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır (P > 0,05) (Tablo 4-92).  

Aynı şekilde farklı pH’larda (≈6,4 ve ≈5,2) donör çözeltileri ile ondansetron’un 

post-iyontoforetik geçiş çalışması bulguları ile her iki pH değeri için de birbirine eşit 

kümülatif ondansetron miktarları saptanmıştır (Tablo 4-93). Daha yüksek pH 

değerlerindeki çözeltilerde elektroozmotik geçiş daha fazla ve daha yüksek pH’larda 

ondansetron daha iyonize olmayan şekilde bulunuyorsa da, ondansetronun post-

iyontoforetik geçişi aynıdır, çünkü iyontoforetik geçişi de aynıdır (Tablo 4-51 ve 4-88). 

pH 6,4’te ondansetron daha çok iyonize olmayan halinde şekilde bulunacaktır. Bir 

molekülün deriden pasif geçişi için iyonize olmayan şekilde bulunması istenir (Santi ve 

ark. 2003; Williams 2003; Kumar ve Lin 2009). Post-iyontoforetik geçiş de pasif 

mekanizmaya dayandığı için pH 6,4 ‘de elde edilen post-iyontoforetik geçiş, pH 5,2’de 

elde edilen post-iyontoforetik geçişten daha fazla olması beklenir. Ancak beklenen 

sonuç elde edilmemiştir ve farklı pH’larda deride biriken ondansetron miktarları 

birbirine yakın olduğu ve aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark (P>0,05) 
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bulunmadığı saptanmıştır (Tablo 4-97). Bu durum da post-iyontoforetik geçişin 

tamamen, iyontoforetik geçiş süresince deriden geçen ve deride biriken ondansetron 

miktarı ile ilgili olduğunu göstermektedir. 

Çalışmamızda ondansetronun post-iyontoforetik sistemin terapötik etkinliği 

değerlendirildiğinde; 24 saat elektrik akımı uygulaması ardından 24 saat post-

iyontoforetik geçiş ile birlikte kümülatif geçen ondansetron miktarı ise ortalama olarak 

7129,46 nmol saptanmıştır (Tablo 4-94). Elektrik akımı uygulama süresi, post-

iyontoforetik kümülatif geçiş miktarını önemli derecede etkilemiştir (Şekil 4-54). 

Ondansetron’un tekli iyon koşulu ve rekabetçi iyon varlığında yapılan 24 saat 

iyontoforez uygulaması sonrası elde edilen post-iyontoforetik geçiş, 6 saat akım 

uygulama sonucu elde edilen değerlerden çok daha yüksektir. Bunun nedeni daha uzun 

süre elektrik akımının uygulamasına bağlı olarak daha fazla ondansetron’un deriye 

geçişi ve deride daha yüksek miktarda ondansetron birikmesidir (Paturi ve ark. 2010).  

Donör çözeltisinin deri ile temasa bırakıldığı ve deri üzerinden kaldırıldığı 

çalışmalarına ait sonuçlar karşılaştırıldığında;  ondansetron’un antiemetik etkisinden 

yararlanmak için donörün deri ile temasa bırakılması avantajlı olacağı görülmüştür. 

Ondansetron’un post-iyontoforetik çalışmaları ile elde edilen en önemli sonuç, 

post-iyontoforetik geçişin iyontoforetik geçiş ile benzer davranışları göstermesidir. 

Dolayısı ile bir ilacın iyontoforetik geçiş mekanizmalarının incelemesinde iyontoforetik 

ve post-iyontoforetik geçişin her ikisinin de izlenmesi, ilacın transport mekanizmalarını 

açıklanması ve sonuçların yorumlanması için destekleyici olmaktadır. Ondansetron için, 

post-iyontoforetik geçişin, iyontoforetik geçişin yansıması olarak ifade edilebilir. 

Transdermal iyontoforetik sisteminin terapötik açıdan etkinliği; ilacın tedavide 

etkin kararlı durum plazma konsantrasyonu (Css) ve klirensi dikkate alınarak hedef geçiş 

hızının hesaplanmasına dayanan farmakokinetik yaklaşım ile değerlendirilmektedir 

(Van der Geest ve ark. 1997; Nugroho, Li, Grossklaus ve ark. 2004; Sylvestre, Guy ve 

ark. 2008; Kumar ve Lin 2009; Cázares-Delgadillo ve ark. 2010). 

Çalışmamızda ondansetron’un transdermal iyontoforetik sisteminin terapötik 

açıdan değerlendirilmesi için, hedeflenen deriden geçiş hızı değerleri Yöntem 3.11.’de 
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belirtildiği gibi hesaplanmıştır. Yapılan bu farmakokinetik hesaplamalara göre (Bölüm 

4.9) transdermal iyontoforetik sistemin terapötik açıdan etkinliği için, ondansetron’un 

deriden geçiş hızının 3,28-16,32 μmoL sa-1 olması gerekmektedir. Çalışmamızda 

ondansetron’un en yüksek iyontoforetik geçiş hızının 394,37 nmol sa-1 olarak; 20 mM 

konsantrasyondaki sudaki donör çözeltisini kullanıldığı 24 saat süre ile 0,5 mA/cm2 

elektrik akımı yoğunluğunda gerçekleştirilen iyontoforez uygulaması ile elde edildiği 

saptanmıştır (Tablo 4-89). 

Son yıllarda özellikle hidrofilik karakterdeki bileşiklerin transdermal 

iyontoforetik geçişinin incelendiği çalışmalarda, ilaç moleküllerinin iyontoforetik 

geçişinin elektrik akımının uygulandığı yüzey alanından bağımsız olduğu 

belirtilmektedir  (Sylvestre, Díaz-Marín ve ark. 2008; Sylvestre, Guy ve ark. 2008). 

Diğer taraftan, lipofilik yapıdaki katyonik ilaç moleküllerinin transdermal iyontoforetik 

geçişi için uygulamanın gerçekleştiği yüzey alan etkili olmaktadır. Örneğin, ropinirol 

(log P =3,32) lipofilik ve katyonik yapıda bir moleküldür. Bu ilaç molekülünün anodal 

iyontoforetik geçiş çalışmasında daha geniş yüzey alanına sahip difüzyon hücreleri 

kullanıldığında, ilacın deriden geçişinin daha fazla olduğu saptanmıştır (Luzardo-

Alvarez ve ark. 2003). Dolayısı ile katyonik ve lipofilik yapıdaki ilaçların deriye 

bağlanma ve birikmesine bağlı olarak, deriden geçen ilaç miktarı uygulanan sistemin 

yüzey alanı ile orantılı olarak değişebilmektedir. Bu durumda transport alanının küçük 

olması, derinin geçiş yollarının ilaç molekülleri tarafından doygunluğa ulaşması ilacım 

membrandan geçişini azaltabilmektedir (Paturi ve ark. 2010). Bu nedenle, katyonik ve 

lipofilik özellik gösteren ilaç molekülleri için iyontoforetik geçiş hızının 

hesaplanmasında yüzey alan dikkate alınabilmektedir. Nitekim, literatürde birçok 

transdermal iyontoforetik geçiş çalışmasında, terapötik yaklaşım için yani hedefelenen 

geçiş hızına ulaşılmasının değerlendirilmesine yönelik yapılan hesaplamalarda yüzey 

alan dikkate alınmıştır (Van der Geest ve ark. 1997; Nugroho, Li, Grossklaus ve ark. 

2004; Kumar ve Lin 2009). Çalışmamızda ondansetron’un iyontoforetik geçişinin 

incelenmesinde kullanılan difüzyon hücrelerinin yüzey alanı 0,64 cm2 dir. Bu nedenle, 

lipofilik ve katyonik özellikte bir ilaç olan ondansetron’un hedeflenen iyontoforetik 

geçiş hızına ulaşılmasının değerlendirilmesinde difüzyon hücrelerinin birim alanı 
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hesaba katılmıştır. Bu durumda, yukarıda belirtilen optimum koşullarda elde edilen 

ondansetron’un iyontoforetik geçiş hızı 616,20 nmol  sa-1 cm-2 olarak hesaplanmıştır.  

Hedeflenen geçiş hızı yaklaşımı açısından; 20 cm2 yüzey alanına sahip bir 

transdermal yama kullanıldığı taktirde ondansetronun hedef geçiş hızı 0,16-0,82 μmoL 

h-1 cm-2 aralığında olması gerekmektedir. Bu durumda 616,20 nmol sa-1 cm-2 (0,616 

μmoL h-1 cm-2) geçiş hızını sağlayan ondansetron’un optimize edilmiş iyontoforetik 

sistemi ile terapötik açıdan hedef sağlanabilmektedir. 

İyontoforetik sistemin güvenilirliği açısından değerlendirildiğinde ise, 

ondansetron’un pH 5,2±0,01’de hazırlanan çözeltileri deri ile temasa bırakıldığında her 

hangi bir geçiş gerçekleşmesi beklenemez, çünkü ondansetron HCl tuz halinde 

bulunmaktadır ve bu pH değerindeki çözeltilerde ≈ %99 iyonize şeklindedir. Bu nedenle 

elektrik akımı uygulanmadan deriden geçmesi ve doz aşımı söz konusu değildir 

(Thysman ve Préat 1993).  

Bu çalışmada elde edilen bulgulara göre; ondansetron’un transdermal 

iyontoforetik geçişi önemli derecede pH’dan etkilenmektedir. Donör çözeltisinin pH’sı 

donördeki ondansetron’un konsantrasyonu ile ters ilişkili olduğundan, belirli bir 

konsantrasyonun üzerine çıkılmaması gerekmektedir. Bu sınır hem pH’yı mümkün 

oldukça yüksek tutma açısından, hem de yüksek konsantrasyona bağlı elektroozmotik 

geçişin katottan anot yönüne dönüşmesini önlemek için önemlidir. Ondansetron’un 20 

mM konsantrasyondaki sudaki donör çözeltisinin kullanıldığı 24 saat süre ile 0,5 

mA/cm2 elektrik akımı yoğunluğunda gerçekleştirilen iyontoforez uygulaması ile, en 

yüksek geçiş hızı ve kümülatif geçen ilaç miktarı elde edilmiştir. Bu koşullarda 

ondansetron’un transport sayısı %12’dir. 24 saat iyontoforetik geçişi takiben 

gerçekleştirilen post-iyontoforetik değerlendirmesi ile elde edilen kümülatif ilaç miktarı 

ondansetron’un iyontoforez sonrası transdermal geçişinin devam ettiğini göstermiştir. 

Ondansetron’un iyontoforetik sisteminin terapötik açıdan etkinliğinin değerlendirilmesi 

açısından; gerek iyontoforez uygulaması gerekse post iyontoforetik yaklaşım ile elde 

edilen bulgular, insan derisi ile gerçekleştirilecek in vitro geçiş çalışmaları ve in vivo 

çalışmalar ile desteklenmelidir.  
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Sonuç olarak, ondansetron’un transdermal iyontoforetik sisteminin 

optimizasyonu oldukça karmaşık olmakla birlikte, iyontoforetik sistemin donör içeriği 

ve uygulanan iyotoforetik prosedürün optimizasyonu ile hedeflenen ilaç geçiş hızının 

sağlanmasının mümkün olabileceği, bu açından da ondansetron’un iyontoforetik 

sisteminin geliştirilmesinin umut vaad ettiği düşünülmektedir. 
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